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اهداف مطالعه: هنر جویان پس از مطالعة این فصل باید بتوانید:
صورت های مالی اساسی را بیان کرده و تفاوت آن ها را با گزارشگری مالی تشریح کنید.  1

سودمندی یک چارچوب مفهومی را توضیح دهید.  2
اهداف گزارشگری مالی و صورت های مالی را شرح دهید.  3

خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری را تعیین کنید.  4
عناصر اصلی صورت های مالی را تعریف کنید.  5
مفروضات بنیادی حسابداری را توصیف کنید.  6

کاربرد اصول اساسی حسابداری را توضیح دهید.  7
8  تأثیر میثاق های حسابداری را بر گزارشگری اطالعات مالی شرح دهید.

برای  دست یابي  به صورت های مالی یکنواخت و هم چنین  استانداردهاي  حسابداري  هماهنگ ، وجود یک  مجموعه ی  
پیوس��ته  از اهداف  و مباني  مرتبط  که  بتواند ماهیت ، نحوة  عمل  و حدود گزارش��گري  مالي  را مشخص  کند الزم  است . 
چنین  مجموعه اي ، همانند یک  قانون  پایه ، در تدوین  اس��تانداردهاي  حس��ابداري  و حل  موضوعات پیش بینی نش��ده ی 
حسابداری، مالك  عمل  قرار خواهد گرفت . صورت های مالی اساسی به عنوان اصلی ترین محصول سیستم حسابداری 
بر پایه چنین چارچوب مفهومی ای ش��کل گرفته اس��ت. صورت های مالی اساس��ی و مفاهیم گزارشگری مالی مطالبی 

هستند که در این فصل به آن ها پرداخته خواهد شد. 

مروری بر فصل

مفاهیم نظری حسابداری
فصل 1

مفاهیم نظری حسابداری

مفاهیم نظری حسابداری مالی
 و کاربرد آن

 چارچوب مفهومی
 ساختار چارچوب مفهومی

سطح نخست:
اهداف صورت های مالی

 وضعیت مالی، عملکرد مالی                                                                                                                                             
     و انعطاف پذیری مالی

سطح دوم:
مفاهیم بنیادی

 خصوصیات کیفی اطالعات                                                                                                                                          
      حسابداری

 خصوصیات مرتبط با                                                                                                                                               
       محتوای اطالعات

 خصوصیات مرتبط با ارائه                                                                                                                                            
       اطالعات

 محدودیت های حاکم                                                                                                                                             
      برخصوصیات کیفی                                                                                                                                             

      اطالعات مالی
 عناصر صورت های مالی

سطح سوم:
شناخت و اندازه گیری

 مفروضات بنیادین
 اصول اساسی حسابداری

 میثاق ها)محدودیت ها(ی                                                                                                                                                
      حسابداری

 خالصه چارچوب مفهومی

 ترازنامه
 صورت سود و زیان

 صورت سود و زیان جامع
 صورت جریان وجوه نقد

صورت های مالی اساسي
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نظری  مفاهی��م  اس��اس  ب��ر 
گزارشگری مالی ایران، مجموعة   
كامل  صورت هاي  مالي:  ش��امل  
ترازنامه ، صورت  سود و زيان ، 
صورت  س��ود و زيان  جامع  و صورت  جريان  وجوه  
نقد و يادداشت هاي  توضيحي  است. ترازنامه، صورت 
س��ود و زیان، صورت س��ود و زیان جامع و صورت 
جریان وجوه نقد را صورت هاي  مالي  اساسي  می نامند. 
دیگر اقالم تشكیل دهنده   گزارشگري  مالي  مواردي  
از قبی��ل  گ��زارش  مدی��ران  دربارة  فعالیت  ش��ركت و 
گزارش های تحلیلي  آنان  اس��ت ك��ه  همراه  با گزارش  
حس��ابرس  مس��تقل  )و حس��ب  مورد گزارش  بازرس  
قانوني ( و صورت هاي  مالي،  مجموعه اي  تحت  عنوان  
گزارش��گری  مالي  س��االنه  را تش��كیل  مي دهد. س��ایر 
گزارش هاي  مالي،  كه  به طور موردي  و با اهداف  خاص  
تهیه  مي شود، در برگیرندة  مواردي  از قبیل  گزارش هاي 
مالي تهیه  شده  به منظور دریافت  تسهیالت  مالي  از بانك ها، 
گزارش  توجیهي  هیئت  مدیره  جهت  افزایش  س��رمایه  
در مورد شركت هاي  سهامي  و اظهارنامة  مالیاتي  است.
صورت ه��اي  مالي ، اث��رات  مالي  معامالت  و س��ایر 
رویداده��ا را از طریق  طبقه بندي  كلي  آن ها برحس��ب  
خصوصیات  اقتصادي  خود  نمایش  مي دهد. صورت هاي  
مالي  بايد حداقل  به طور ساالنه  ارائه  شود و هر یك  از 
اقالم آن  باید به وضوح  قابل تشخیص باشد. هم چنین، 
اطالعات  زیر باید به گونه اي  مشخص نشان  داده  شود:

الف. نام  شركت و شكل  حقوقي  آن ؛ 
ب. عنوان صورت  مالی

ج. تاریخ  ترازنامه  یا دورة  مالي؛
د.  واحد پول  گزارشگري ؛ 

     ه  .   سطح  دقت  به  كار رفته  در ارائة  ارقام  صورت هاي  مالي.

صورت های مالی اساسی و عناصر آن

صورت های مالی اساسی را بیان 
و تفاوت آن را با گزارشگری مالی 

تشریح کنید.

تصویر 1-1 نح��وة ارائة این اطالعات را در صورت هدف مطالعة 1
س��ود و زیان شرکت نادری نش��ان می دهد. همان گونه 
كه مش��اهده می كنید، معموالً این اطالعات قبل از ارائة 
اقالم صورت مالی، در بخش ابتدایی هر صورت، ارائه 
می شوند. نام شركت و ش��كل حقوقی آن قبل از سایر 
اطالعات ارائه می ش��ود. این تصویر،نش��ان می دهد كه 
ش��رکت نادری به شكل س��هامی عام فعالیت می كند. 
برخ��ی دیگر از س��ایر انواع متداول ش��ركت ها از نظر 
شكل حقوقی عبارت اند از: سهامی خاص، با مسئوليت 

محدود، تضامنی و تعاونی.
عنوان صورت مالی پس از نام و شكل حقوقی شركت 
ارائه می ش��ود. پس از ن��ام صورت مال��ی، تاریخ تهیة 
صورت مالی یا دوره ای كه صورت مالی برای پوش��ش 
آن تهیه ش��ده اس��ت ارائه می ش��ود. ترازنامه برای یك 
تاریخ مشخص تهیه می شود. بنابراین، تاریخ ترازنامه به 

این صورت ارائه می شود: 29 اسفندماه  1391.
 اما سه صورت مالی اساسی دیگر یعنی صورت سود 
و زیان، صورت س��ود و زی��ان جامع و صورت جریان 
وجوه نقد، برای دورة حس��ابداری )معموالً یك س��ال 
حسابداری( تهیه می ش��وند. در اغلب موارد، به منظور 
افزایش سودمندی اطالعات گزارش شده، صورت های 

مالی به صورت مقایسه ای ارائه می شوند. 
در این تصویر اطالعات صورت سود و زیان برای دو 
س��ال 1391 و 1390 گزارش شده است. در هر صورت 
مالی باید  واحد پول گزارشگری )در این تصویر ریال( 
و سطح دقت )در این تصویر ميليون( ارائه شود. بنابراین 
رقم 3450 گزارش شده برای درآمد فروش سال 1391 
به این معنی است كه فروش شرکت نادری در این سال، 

3450 میلیون ریال بوده است. 



ترازنامه
ترازنامه كه برخی اوق��ات صورت وضعیت مالی نیز 
نامیده می ش��ود، دارایی ه��ا، بدهی ها و حقوق صاحبان 
س��رمایة  ش��ركت را در ی��ك زم��ان معی��ن گ��زارش 
می  كن��د. این صورت مالی در خصوص ماهیت و مبالغ 
سرمایه گذاری شده توسط ش��ركت در منابع اقتصادی 
)دارایی ه��ا(، تعه��دات ش��ركت در قبال بس��تانكاران 
)بدهی  ه��ا( و حق��وق صاحب��ان س��رمایه در خال��ص 
دارایی  ها، اطالعات��ی فراهم می آورد. در فصل 9، اقالم 
تش��كیل دهندة ترازنامه و نحوة تهی��ه و تنظیم ترازنامة 

طبقه بندی شده به تفصیل بیان می شود.

صورت سود و زیان
صورت س��ود و زيان، گزارش��ی اس��ت كه موفقیت 
عملیات یك شركت را برای یك دورة معین اندازه گیری 
می كند. از صورت س��ود و زیان برای تعیین سودآوری 
و ارزش س��رمایه گذاری در ی��ك ش��ركت اس��تفاده 
می ش��ود. این صورت مالی اطالعات��ی فراهم می آورد 
كه به س��رمایه  گذاران و بستانكاران در پیش بینی مبالغ، 
زمان بن��دی و عدم اطمینان مربوط به جریان های نقدی 
آت��ی كمك می كن��د. در فصل 9، اقالم تش��كیل دهندة 
صورت سود و زیان و نحوة تهیه و تنظیم چند مرحله ای 

آن تشریح خواهد شد.

تصویر 1-1 اطالعات ضروری هر صورت مالی

شرکت  سهامي  عام  نادری 
صورت  سود و زیان 

براي  سال  مالي  منتهي  به  29 اسفندماه  1391

1390   1391                        
میلیون ریال             میلیون ریال  

درآمد فروش              3,450                        3,010 
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مطالعه آزاد

صورت سود و زيان جامع
صورت  سود و زيان  جامع ، گزارشی است كه كل  درآمدها و هزینه هاي  شناسایي  شدة  طي  دوره  را كه  به  صاحبان  سرمایه  
قابل  انتس��اب  است ، به  تفكیك  اجزاي  تشكیل دهندة  آن ها نشان  دهد. برخی مواقع درآمدها و هزینه ها مستقیمًا به حساب  
حقوق  صاحبان  سرمایه  منظور می شوند. این درآمدها و هزینه ها در صورت  سود و زیان  منعكس  نمي شوند. برای آگاهی 
اس��تفاده كنندگان  از كلیة  جنبه هاي  عملكرد مالي  ش��ركت در طي  دوره،  صورت س��ود و زیان جامع تهیه می شود تا میزان  
افزایش  یا كاهش  حقوق  صاحبان  سرمایه  از بابت  درآمدها و هزینه هاي  مختلف  دوره  نشان  داده  شود. صورت  سود و زیان  

جامع  موارد زیر را به  ترتیب  نشان  می دهد:
الف.  سود یا زیان  خالص  دوره  طبق  صورت  سود و زیان؛
 ب.   سایر درآمدها و هزینه هاي  شناسایي  شده  به  تفكیك؛

 ج.    تعدیالت  سنواتي .
نمونه هایی از سایر درآمدها و هزینه هاي  شناسایي  شده  شامل  موارد زیر است : درآمده�ا و هزینه هاي  ناشي از تج�دی�د 
ارزیابي  دارایي هاي  ثابت  مش��هود و س��ود و زیان  حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي  ارزي . تصویر 2-1 صورت سود 

و زیان جامع فرضی شرکت نادری را نشان می دهد. 



تصویر 3-1 صورت جریان وجوه نقد

میلیون ریال

شرکت  نادری )سهامي  عام (
صورت  جریان  وجوه نقد 

براي  سال  مالي  منتهي  به  29 اسفندماه  1391

فعالیت هاي   عملیاتي  
جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشي از فعالیت هاي   عملیاتي             000 ,7

بازده  سرمایه گذاري ها و سود پرداختي  بابت  تأمین  مالي   
جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشي از بازده  سرمایه گذاري ها و سود پرداختي  بابت  تأمین  مالي          650

مالیات  بر درآمد  
مالیات  بر درآمد پرداختي                )2,900(

فعالیت هاي  سرمایه گذاري   
جریان  خالص  خروج  وجه نقد ناشي از فعالیت هاي  سرمایه گذاري            )1,550(
جریان  خالص  ورود وجه نقد قبل  از فعالیت هاي   تأمین  مالي              3,200

فعالیت هاي  تأمین  مالي   
جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشي از فعالیت هاي   تأمین  مالي               150
خالص  افزایش  در وجه نقد                3,350

مانده  وجه نقد در آغاز سال                 30,000
مانده  وجه نقد در پایان  سال                 33,350

شرکت  سهامی عام نادری 
صورت  سود و زیان  جامع

براي  سال  مالي  منتهي  به   29  اسفندماه  1391

سود خالص  سال      37   7
مازاد ناشي از تجدید ارزیابي  دارایي ها    4   6
سود )زیان ( تحقق  نیافته  سرمایه گذارها     )3(   7
20 سود جامع  سال  مالي    38  

1390   1391                        
میلیون ریال             میلیون ریال  

تصویر 2-1 صورت سود و زیان جامع
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مفاهیم نظری حسابداری مالی و کاربرد آن

اس��تفاده كنندگان از صورت ه��ای مال��ی به صورت 
هم  زمان به اطالعات مالی بسیار متنوعی احتیاج دارند. 
برخی مواق��ع اطالعات مال��ی مورد نیاز ب��ا یك دیگر 
در تعارض اس��ت. برای بر طرف س��اختن این نیازها، 
ش��ركت  ها مجموع��ة واحدی از صورت ه��ای مالی را 
تهیه می كنند و در اختیار استفاده كنندگان قرار می دهند. 
اس��تفاده كنندگان انتظار دارند، ای��ن صورت های مالی، 
عملیات مالی ش��ركت را به شكلی شفاف، منصفانه و 
کام��ل ارائه دهند. از این رو، حرفة حس��ابداری تالش 
كرده است مجموعه ای از استانداردهایی را تدوین كند 
كه از پذیرش عمومی برخوردار باشد و در عمل به طور 
وسیع مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه استانداردها 
و روش های مش��ترک، اصول پذيرفته ش��دة حسابداری 
)GAAP(1 نامیده می شوند. عبارت پذيرفته شده به این 
معنی است كه این اصول توسط یك نهاد مجاز رسمی، 
تدوین شده است یا كاربرد یك روش حسابداری در طی 
دوره های مختلف، باعث پذیرش آن روش شده است.

چارچوب مفهومی
 چارچ��وب مفهوم��ی، همانند 
یك قانون اساسی است: سیستم 
منسجمی از اهداف و مبانی وابسته 

به یكدیگر می باشد كه به روش ها و قواعد حسابداری 
یك نواختی منجر می شود. چارچوب مفهومی، ماهيت، 
کارکرد و محدوديت های حسابداری و صورت های 

مالی را تعیین می كند. 
چرا به چارچوب مفهومی نیاز اس��ت؟ نخست، برای 
آن كه قواعد حس��ابداری یك نواخت و مفیدی به دست 
آید، فرآیند تدوین اس��تانداردها باید بر مبنای مجموعة  
مفاهیم و اهداف س��اختار یافته ای قرار داش��ته باش��د. 
در این صورت، مجموعة منس��جمی از اصول پذیرفته 
ش��دة حس��ابداری به دس��ت می آید. ای��ن چارچوب 
باعث می ش��ود، شناخت و اعتماد اس��تفاده كنندگان از 
صورت های مالی نس��بت به گزارشگری مالی افزایش 
یاب��د. دوم، حرفة حس��ابداری باید بتواند به س��رعت 

سودمندی یک چارچوب مفهومی 
را توضیح دهید.

هدف مطالعة 2

صورت جریان وجوه نقد
ص��ورت جريان وجوه نقد، دریافت های نق��دی، پرداخت های نقدی و خالص تغییر در وجوه نقد حاصل از فعالیت  های 
مختلف شركت را در طی یك دورة مالی گزارش می كند. اطالعات صورت جریان وجوه نقد به سرمایه گذاران، بستانكاران 
و س��ایر افراد كمك می كند تا توانایی ش��ركت را در ایجاد وجه نقد برای پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهی ها و سایر 
نیازه��ای نقدی ارزیابی كنند. همان گونه كه تصویر 3-1 نش��ان می ده��د، این صورت مالی، جریان هاي  نقدي  طي  دوره  را 

تحت  سرفصل هاي  اصلي  زیر گزارش می كند:
فعالیت هاي  عملیاتي؛ 	•

بازده  سرمایه گذاري ها و سود پرداختي  بابت  تأمین  مالي ؛ 	•
مالیات  بر درآمد؛ 	•

فعالیت هاي  سرمایه گذاري ؛ 	•
فعالیت هاي  تأمین  مالي . 	•

1 Generally Accepted Accounting Principles
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2 خصوصی��ات كیفی اطالعات حس��ابداری كه باعث                                                                                                                                             
    سودمند بودن این اطالعات در تصمیم گیری می شود؛
دهن��دة                                                                                                                                             تش��كیل  )اق��الم(  عناص��ر  تعری��ف   3

 صورت های مالی؛
4 تعیی��ن مجموع��ة معیار ه��ای بنی��ادی ش��ناخت و 
                اندازه گیری رویدادهای اقتصادی و نحوة گزارش آن ها.
تصوی��ر 4-1، دیدگاه��ی كل��ی از ی��ك چارچوب 
مفهوم��ی را نش��ان می ده��د. چارچ��وب مفهومی در 
نخس��تین س��طح، اهداف حس��ابداری را بیان می كند. 

تصویر 4-1 چارچوب مفهومی گزارشگری مالی

مفاهيم شناخت و اندازه گيري

ميثاق هااصولمفروضات

عناصر 

صورت هاي مالي

خصوصيات كيفي

اطالعات حسابداري

اهداف
گزارشگري 

مالي

سطح سوم:

»چگونه«- پياده سازي

سطح دوم:

پلي بين سطوح 1 و 3

سطح نخست:»چرا«

اهداف و مقاصد حسابداري

مش��كالت عمل��ی جدی��د و نو ظهور را ب��ا مراجعه به 
چارچوب مفهومی حل كند. زیراممكن است موضوعات 
جدیدی در حس��ابداری مطرح ش��ود كه در خصوص 
آن اس��تاندارد حسابداری وجود نداش��ته باشد. وجود 
چارچوب مفهومی به دس��ت یابی ب��ه راه حل و روش 
منطقی حسابداری در رابطه با آن موضوع كمك می كند.

ساختار چارچوب مفهومی
چارچوب مفهومی معم��والً موارد زیر را در بر دارد:
1 اهداف و مقاصد حس��ابداری )گزارش��گری مالی(؛
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سطح دوم خصوصيات کيفی اطالعات حسابداری و 
عناصر تشکيل دهندة صورت های مالی را مورد توجه 
قرار می  دهد. سطح سوم مفاهیم شناخت و اندازه گيری 
اس��تفاده ش��ده در تدوی��ن و اج��رای اس��تانداردهای 

سطح اول: اهداف گزارشگری مالی و صورت های مالی اساسی

        محص��ول  نهای��ي 
مال��ي ،  حس��ابداري   فراین��د 
ارائ���ة  اطالع��ات  مال��ي  ب��ه  
اس��تفاده كنندگان  مختل��ف ، اع��م  از اس��تفاده كنندگان  
داخلي  و استفاده كنندگان  خارج  از واحد تجاري است. 
اطالعات مالی در قالب  گزارش هاي  حس��ابداري ارائه 
می شود . آن  گروه  از گزارش هاي  حسابداري  كه  با هدف  
تأمین  نیازهاي  اطالعاتي  استفاده كنندگان  خارج  از واحد 
تجاري  تهیه  و ارائه  مي شود، در حیطة عمل  گزارشگري  
مال��ي  قرار مي گیرد. با این وجود، افراد داخل ش��ركت 
)مانند مدیران و كاركنان( نیز از اس��تفاده  كنندگان اصلی 

گزارشگری مالی محسوب می شوند.
صورت هاي  مالي ، بخش  اصلي  فرایند گزارش��گري  
مالي  را تش��كیل  مي دهد. هدف  صورت هاي  مالي ، ارائة  
اطالع��ات  تلخیص  و طبقه بندي  ش��ده  دربارة وضعيت  
مال��ي ، عملکرد مال��ي  و انعطاف پذي��ري  مالي  واحد 
تجاري  اس��ت  ك��ه  براي  بس��یاری  از اس��تفاده كنندگان  
صورت هاي  مالي  در اتخاذ تصمیمات  اقتصادي  مفید واقع  
می شود. هم چنین  صورت هاي  مالي  نتایج  ایفاي  وظیفه  
مباش��رت  مدیریت  یا حساب دهي  آنان، در قبال  منابعي  
كه  در اختیارش��ان  قرار گرفته  اس��ت ، را نشان  مي دهد. 
وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری 

مالی
مجموع��ة كامل صورت ه��ای مالی بای��د به نحوی 
تهیه و ارائه ش��وند كه وضعيت  مالي ، عملکرد مالي  و 

انعطاف پذيری مالی واح��د تجاري  را به نحو مطلوب  
ارائ��ه  كنن��د. وضعيت  مال��ي ، دربرگیرن��دة  دارایی های 
)مناب��ع  اقتصادي(  تحت  كنترل  ، س��اختار مالي  )تركیب 
بدهی ها و حقوق صاحبان س��رمایه( ، می��زان  نقدینگي  
و ت��وان  بازپرداخ��ت  بدهي ه��ا و ت��وان  س��ازگاري  
ش��ركت  با تغیی��رات  محیط  عملیاتي  اس��ت . اطالعات  
مربوط ب��ه  وضعیت  مال��ي  در ترازنامه  ارائه  مي ش��ود. 
عملکرد مالي ، دربرگیرندة  بازده  حاصل  از دارایی های  
تحت  كنت��رل  واحد تجاري  اس��ت . اطالع��ات  دربارة 
عملكرد مالي  درصورت  سود و زیان  و در صورت  سود 
و زیان  جامع  ارائه  مي شود. اطالعات  موجود در صورت 
جریان وجوه نقد از طریق  انعكاس  مبالغ  و منابع  اصلي  
جریان ه��اي  ورودي  و خروجي  وجه  نق��د، از جنبه اي  
دیگ��ر )متفاوت از صورت س��ود و زی��ان و ترازنامه( 
عملك��رد مالي  واحد تجاري  را نیز به  نمایش  مي گذارد. 
انعطاف  پذي��ري  مالي ، توانایي  واح��د تجاري  مبني  بر 
اق��دام  مؤثر جهت  تغییر میزان  و زمان  جریان هاي  نقدي  
آن  را بی��ان می كند، به گون��ه اي  كه  واحد تجاري  بتواند 
درقبال  رویدادها و فرصت هاي  غیرمنتظره،  واكنش  نشان  
ده��د. اطالعاتي  كه  جهت  ارزیابي  انعطاف پذیري  واحد 
تجاري  مفید است، توسط  مجموعه ی  صورت هاي  مالي  

و یادداشت های همراه منعكس  مي شود. 
به كارگیری صحیح  الزامات  اصول و اس��تانداردهاي  
حس��ابداري  به  ارائ��ة صورت هاي  مال��ي  مطلوب منجر  
مي ش��ود. ارائة  صورت هاي  مالي  به نحو مطلوب  به این 

اهداف گزارشگری مالی و 
صورت های مالی را شرح دهید.

هدف مطالعة 3

حسابداری را مشخص می كند. این مفاهیم، مفروضات، 
اصول و محدوديت )ميثاق( های حس��ابداری را در بر 
می گیرد كه محیط كنونی گزارشگری را تشریح   می كند.  
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سطح دوم: مفاهیم بنیادی

س��طح اول، بر اهداف و مقاصد حس��ابداری تمركز 
دارد. س��طح دوم، مبان��ی مفهوم��ی ای را ارائه می كند 
ك��ه خصوصیات كیفی اطالعات حس��ابداری و عناصر 
صورت ه��ای مالی را تعریف می كند. این س��طح، پلی 
است بین سطح اول و سطح سوم كه راه های دست یابی 

به اهداف حسابداری را بحث می كند.
خصوصیات کیفي اطالعات حسابداری

از آنجا كه هدف گزارشگري 
مال��ي، تهیة اطالعات مفید براي 
اعتباردهندگان  س��رمایه گذاران، 
و سایر اش��خاص ذي نفع و ذي عالقه است، اطالعات 
من��درج در این گزارش ه��ا بای��د داراي خصوصیات 
)ویژگي ها( كیفي معینی باش��د. ويژگی ه��ای  کيفي  به  
خصوصیاتي  اتالق  مي شود كه  موجب  مي شود اطالعات  
ارائه  ش��ده  در صورت هاي  مالي،  براي  استفاده كنندگان  
در راس��تاي  ارزیابي  وضعيت  مال��ي ، عملکرد مالي  و 
انعطاف پذي��ري  مالي  واحد تجاري  مفید واقع  ش��ود. 
بر این اس��اس، برخي  خصوصیات  كیفي  )مربوط بودن 
و قاب��ل اتكا ب��ودن( به  محتواي  اطالع��ات  مندرج  در 
صورت هاي  مالي و برخي  دیگر )قابل مقايس��ه بودن 
و قابل فه��م بودن( به  چگونگي  ارائ��ة  این  اطالعات  

خصوصیات کیفی اطالعات 
حسابداری را تعیین کنید.

هدف مطالعة 4

معنی اس��ت ك��ه اطالعات ارائه ش��ده در صورت های 
مالی قابل  فهم، مربوط،  قابل  اتكا و قابل  مقایس��ه  است. 
یكی از مواد الزامی برای ارائة  صورت هاي  مالي  به نحو 
مطلوب ، اس��تفاده از مبناي  تعهدي  در تهیة صورت های 
مالی هس��تند. ب��ه جز  اطالعات  مربوط  ب��ه  جریان هاي  
نقدي ، واحد تجاري  باید س��ایر صورت هاي  مالي  خود 
را برمبناي  تعهدي  تهیه  كند. در مبناي  تعهدي ، معامالت  

و سایر رویدادها در زمان  وقوع  )و نه  در زمان  دریافت  
یا پرداخت  وجه  نقد( شناس��ایي  و در اس��ناد و مدارک  
حسابداري  ثبت  مي شود و در صورت هاي  مالي  دوره هاي  
مربوط  انع��كاس  مي یابد. هم چنین، ب��ه منظور افزایش 
مطلوبی��ت نحوة ارائة صورت های مالی، این صورت ها 
بای��د در برگیرن��دة  اقالم  مقایس��ه اي  دوره  قبل  باش��د.

مربوط  مي ش��ود. سلس��له مراتب ویژگي ه��اي كیفي 
اطالعات حسابداري در تصویر 5-1 ارائه شده است. 
اهمي��ت- اهمیت  یك  كیفیت  آس��تانه اي  اس��ت . اگر 
اطالعات  با اهمیت  نباش��د نیازي  به  بررس��ي  بیش تر آن  
نیست . اطالعاتي  با اهمیت  است  كه  بتواند برتصمیمات 
 اقتصادي  استفاده كنندگان  كه  بر مبناي  صورت هاي  مالي  
اتخاذ مي شود، تأثیر گذارد. در مورد دو یا چند قلم  مشابه ، 
اهمیت  مجموع  و نیز تك تك  آن ها باید مدنظر قرار گیرد.
خصوصیات  کیفي  مرتبط  با محتواي  اطالعات 
خصوصیات  كیفي  اصلي  مرتبط  با محتواي  اطالعات ، 
مربوط  بودن  و قابل  اتکابودن اس��ت . هرگاه  اطالعات  
مال��ي  مربوط  و قابل  اتكا نباش��د در تصمیم گیری مفید 
نخواهد بود. مربوط بودن  و قابل  اتكابودن  از خصوصیات  

دیگري  تشكیل شده  است .
مربوط  بودن - مربوط بودن اطالعات حس��ابداري به 
این معناس��ت كه این اطالعات باید براي تصمیم گیري 
اس��تفاده كنندگان این اطالعات مبنایي صحیح و منطقي 
فراهم كند. مربوط بودن را مي توان تأثیرگذاري اطالعات 
حسابداري بر تصمیمات استفاده كنندگان درمورد نتایج 
رویدادهاي گذش��ته، پیش بیني اثرات رویدادهاي فعلي 
و آتي و تعدیل یا تأیی��د انتظارات قبلي، تعریف نمود. 
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تصویر 5-1 سلسله مراتب خصوصیات کیفی اطالعات حسابداری

اطالعات كم اهمیت مربوط نیس��تند زیرا نمی توانند بر 
تصمیمات تأثیر بگذارند.

ب��رای  تأييدکنندگ��ي-  و  پيش بيني کنندگ��ي   ارزش  
آن ك��ه اطالع��ات مربوط باش��د، باید ی��ا داراي  ارزش  
پیش بیني كنندگي  و یا دارای ارزش  تأییدكنندگي  باش��د. 
نقش ه��اي  پیش بیني كنندگ��ي  و تأییدكنندگي  اطالعات  
به یك دیگر  مربوط  مي باش��ند. ب��ه  طور مثال ، اطالعات  

در مورد مقدار  و س��اختار فعلي  دارایي هاي  ش��ركت، 
براي  استفاده كنندگاني  كه  س��عي  دارند توان  شركت  را 
در اس��تفاده  از فرصت ها و واكنش  به  شرایط  نامطلوب  
پیش بیني  كنن��د، داراي  ارزش  اس��ت . همین  اطالعات  
داراي  نقش  تأییدكنندگي  در مورد پیش بیني هاي  گذشته،  
مثاًل درباره ی  ساختار شركت  و نتیجة  عملیات  مي باشد.
انتخاب  خاصه - براي  ارائة اقالم  در صورت هاي  مالي،  

چه خصوصياتي ارائه اطالعات مالي را مفيد مي سازد؟

قابل مقايسه بودن قابل فهم بودن

ثبات رويهافشاي مناسب ادغام و 
طبقه بندي

ميزان توان 
استفاده كننده

موازنه بين 
خصوصيات كيفي

منفعت  مالحظات 
و هزينه

به موقع بودن

چه عواملي اعمال خصوصيات كيفي را دچارمحدوديت مي كند؟

ارزش تأييد كنندگی
و

پيش بينی كنندگی
انتخاب خاصه

چه چيزي اطالعات مالي را مفيد مي سازد؟

نوعی موازنه 
الزم است 

اهميت

قابل اتکا بودن مربوط بودن

بيان صادقانهاحتياطكامل بودن بی طرفی

رجحان محتوا 
بر شکل
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نتیجه اي  از قبل  تعیین  ش��ده ، اثر گ��ذارد، صورت هاي  
مالي  بي طرف  نخواهد بود.

احتي�اط  )محافظه کاری(- عبارت  است  از به كارگیری 
مراقب��ت  حرفه ای در انجام  برآوردها در ش��رایط  ابهام ، 
به گونه اي  ك��ه  درآمدها یا دارایي ه��ا بیش تر از واقع  و 
هزینه ه��ا یا بدهي ها كمتر از واقع  ارائه  نش��وند. با این 
وجود، اعمال  احتیاط  نباید دارایي ها و درآمدها را كمتر 
از واق��ع  و بدهي ها و هزینه ها را بیش تر از واقع  نش��ان  
دهد. این  امر موجب  نقض  بي طرفي  اس��ت  و بر قابلیت  

اتكاي  اطالعات  اثر مي گذارد.
کامل  بودن - اطالعات  من��درج  در صورت هاي  مالي  
بای��د باتوجه  به  كیفیت  اهمی��ت  و مالحظات  مربوط  به  
فزون��ي  منافع  بر هزین��ه  تهیه گردد و ارائ���ة  آن ، كامل  
باش��د. حذف  بخش��ي  از اطالع��ات  ممكن  اس��ت  به 
اطالعات  نادرس��ت  یا گمراه كننده منجر  شود و لذا قابل  

اتكا نخواهد بود و از مربوط  بودن  آن  كاسته  شود.
خصوصیات  کیفي  مرتبط  با ارائـه ی  اطالعات 
ویژگی های  كیف��ي  اصلي  مرتبط  ب��ا ارائة  اطالعات ، 
قابل  مقايسه بودن و قابل  فهم  بودن اند و بر مفید  بودن  
اطالعات  مي افزایند . اطالعاتي  كه  فاقد خصوصیات قابل 
 مقایسه  بودن  و قابل  فهم   بودن  باشد، با وجود  مربوط  بودن  
و قابل  اتكا بودن ، س��ودمندی  محدودي  خواهد داشت.
قابل  مقايس��ه  بودن - اس��تفاده كنندگان  باید بتوانند از 
طریق مقایسة صورت هاي  مالي  شركت، روند تغییرات  
در وضعی��ت  مال��ي، عملك��رد مال��ي  و انعطاف پذیري  
مالي  واحد تجاري  را مش��خص كنند. اس��تفاده كنندگان  
هم چنین  بای��د بتوانند صورت هاي  مالي  ش��ركت های  
مختلف  را مقایسه  كنند تا وضعیت  مالي ، عملكرد مالي  و 
انعطاف پذیري  مالي  آن ها را نسبت  به  یك دیگر بسنجند.
ثبات  رويه - قابل  مقایس��ه  بودن  مستلزم  این  امر است  

باید خاصه  قلم  مورد ارائه  انتخاب  ش��ود. صورت هاي  
مال��ي  تنها مي توانن��د آن  خاصه هایي  را ارائ��ه  كنند كه  
برحسب  واحد پول  قابل  بیان  باشند . اطالعات  در مورد 
س��ایر خاصه ها ازجمله  خاصه هاي  غیرقابل  بیان  به  پول  
از قبیل  مقادیر و سررس��یدها را مي توان  با ش��رح  اقالم  
در صورت ه��اي  مالي  ی��ا یادداش��ت هاي  توضیحي  به  

استفاده كننده  انتقال  داد.
قابل  اتکا بودن - براي  این كه  اطالعات  مفید باشد باید 
قابل  اتكا نیز باش��د. اطالعاتي  قابل اتكاست  كه  عاري  از 
اشتباه  و تمایالت  جانبدارانه ی  با اهمیت  باشد و به  طور 
صادقانه  معرف  آن  چیزي  باشد كه  مدعي  بیان  آن  است  

یا به  گونة  معقولی كه  انتظار مي رود بیان  كند.
بي��ان  صادقان��ه - اطالعات  باید اثر معامالت  و س��ایر 
رویدادهایي  را كه  ادعا مي كند بیانگر آن  است  را به طور 
صادقانه  بیان  كند. به این ترتیب : مثاًل ترازنامه ، باید بیانگر 
صادقانه ی  اثرات  معامالت  و س��ایر رویدادهایي  باش��د 
كه  ب��ه  ایجاد آن دارایی ها، بدهی ه��ا و حقوق صاحبان 

سرمایه  در تاریخ  ترازنامه منجر  شده  است. 
رجحان  محتوا بر ش��کل - اگر قرار اس��ت  اطالعات،  
بیانگر صادقانة  معامالت  و سایر رویدادهایي  كه  مدعي  
بیان  آن هاس��ت  باش��د، الزم  اس��ت  كه  ای��ن  اطالعات  
براس��اس  محتوا و واقعیت  اقتصادي  و نه  صرفًا ش��كل  
قانوني  آن ها به  حس��اب  گرفته  شود. محتواي  معامالت  
و س��ایر رویدادها همواره  با شكل  قانوني  آن ها سازگار 
نیس��ت . هرچند اثرات  خصوصیات  قانوني  یك  معامله  

خود بخشي  از محتوا و اثر تجاري  آن  است . 
بي طرف��ي - اطالع��ات  مندرج  در صورت ه��اي  مالي  
باید بي طرفانه  یعني  عاري  از تمایالت  جانبدارانه  باشد. 
چنان چ��ه  انتخاب  و یا ارائ�ه ی  این  اطالعات  به گونه اي  
باش��د كه  برتصمیم گیري  یا قض��اوت  در جهت  نیل  به  
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ك��ه  اندازه گی��ري  و ارائة  اثرات  مالي  معامالت  و س��ایر 
رویدادهاي  مشابه  در هر دورة  حسابداري  و از یك  دوره  
به  دورة  بعد با ثبات  رویه  انجام  گیرد و هم چنین  هماهنگي  
رویه  توس��ط  واحده��اي  تجاري  مختلف  حفظ  ش��ود. 
موارد افشا- یكي  از پیش شرط هاي  قابل  مقایسه بودن ، 
افش��اي  رویه ه��اي  حس��ابداري  ب��ه كار رفت��ه  در تهیة 
صورت هاي  مالي  و هم چنین  افش��اي  هرگونه  تغییرات  
در آن  رویه ها و اثرات  چنین  تغییراتي  اس��ت. بر اساس 
استانداردهای حس��ابداری، ارائ�ة  اطالعات  مقایسه اي  
ب��راي  حداق��ل  دورة حس��ابداری  قبل،  الزامی اس��ت.
قابل فهم  بودن - یك  خصوصیت  كیفي  مهم  اطالعات  
مندرج  در صورت هاي  مالي  این  است  كه  به  آساني  براي  
استفاده كنندگان  قابل  درک  باشد تا اطالعات حسابداري 
مفید واقع شود. از آنجا كه سطح دانش استفاده كنند گان 
مختلف، متفاوت اس��ت، بنابراین، اطالعات حسابداري 
باید به گونه اي تهیه و ارائه شود كه براي همه اشخاصي 
ك��ه دانش متعارفي از حس��ابداري دارند به طور بالقوه 
قابل فهم و قابل اس��تفاده باش��د. به ای��ن طریق ویژگي 

قابل فه��م بودن، به دان��ش اس��تفاده كنندگان اطالعات 
حسابداري بستگي دارد.

ادغ��ام  و طبقه بن��دي  اطالع��ات - یك  عام��ل  مهم  در 
قابل فهم  بودن  اطالعات  مالي،  نحوة  ارائ�ة  آن ها اس��ت . 
براي  این كه  ارائ�ة  اطالعات   قابل فهم  باش��د باید اقالم  
به نحوي  مناسب  در یك دیگر ادغام  و طبقه بندي  شوند. 
توان  اس��تفاده کنندگان - صورت ه��اي  مالي  براي  رفع  
نیازهاي  استفاده كنندگان  مختلفي  تهیه می شود كه  نسبت 
به فعالیت هاي  تجاري  و اقتصادي  و نحوة  حس��ابداري   
آن س��طح آگاهی متفاوتی دارند. با این حال، اطالعات  
مال��ي  عمومًا براس��اس  این  فرض  كه  اس��تفاده كنندگان  
از آگاه��ي  معقول��ي  در م��ورد فعالیت  ه��اي  تجاري  و 
اقتصادي  و نحوة حسابداري  برخور دارند، تهیه  مي شود. 
درعین حال ، اطالعات  پیچیده اي  كه  جهت  رفع  نیازهاي  
تصمیم گیري  اقتصادي  مربوط  تلقي  مي شود، نباید به  بهانة  
مشكل بودن  درک  آن  توس��ط  برخي  استفاده كنندگان ،از 

صورت هاي  مالي  حذف  شود.
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عناصر صورت های مالی
 یك��ی از بخش ه��ای با اهمیت 
عناص��ر  نظ��ری،  چارچ��وب 
اصل��ی یا تعاریفی اس��ت كه در ای��ن چارچوب وجود 
دارد. حس��ابداری از واژگان متعدد با تعاریف و معانی 
متمای��ز و خاصی اس��تفاده می كند. ای��ن واژگان، زبان 
تجارت یا زبان فنی حس��ابداری را شكل می دهد. یكی 

عناصر اصلی صورت های مالی را 
تعریف کنید.

هدف مطالعة 5

دارايی، عبارت  اس��ت  از حقوق شرکت  نس��بت  به  منافع  اقتصادي  آتي  یا سایر راه هاي  دست یابي  مشروع  به آن  منافع  که  در 
نتیجة  معامالت یا سایر رویدادهاي  گذشته  به  کنترل  شرکت  درآمده  است .

بدهی، عبارت  است از تعهد انتقال  دارایی ها  توسط  شرکت ناشي  از معامالت  یا سایر رویدادهاي  گذشته .
حقوق صاحبان سرمايه، عبارت  است از باقیمانده ی دارایی ها پس از کسر کل بدهی های شرکت .

آوردة صاحبان سرمايه، عبارت  است  از افزایش  در حقوق  صاحبان  سرمایه،  ناشي  از سرمایه گذاري  در شرکت  جهت  کسب  
یا افزایش  حقوق  مالکانه .

س��تانده صاحبان سرمايه، عبارت است  از کاهش  در حقوق  صاحبان  سرمایه،  ناشي  از انتقال  دارایي ها به  صاحبان  سرمایه  یا 
ایجاد بدهي  در قبال  آن ها به منظور کاهش  حقوق  مالکانه  و یا توزیع  سود.

درآمد، عبارت است  از افزایش  در حقوق  صاحبان  سرمایه  به جز مواردي  که  به  آوردة  صاحبان  سرمایه  مربوط  است.

هزينه، عبارت است  از کاهش،  در حقوق  صاحبان  سرمایه  به جز مواردي  که  به  ستاندة  صاحبان  سرمایه  مربوط  است.
تصویر 6-1 عناصر صورت های مالی

مطالعة آزاد

محدودیت هاي  حاکم  بر ویژگی های کیفي  اطالعات  مالي 
موازنه  بين  ويژگی های  کيفي - یكي  از محدودیت ها این  اس��ت  ك��ه  اغلب  نوعي  موازنه  یا مصالحه  بین  ویژگی های كیفي  
ضرورت  دارد. به طور مثال،  اطالعاتي  كه  قابل  اتكاتر است  اغلب  از درجة  مربوط بودن  كمتري  برخوردار است  و بالعكس . 
عموم��ًا هدف ، دس��ت یابي  به  نوعي  توازن  بین  ان��واع  خصوصیات،  به  منظور تحقق  اهداف  صورت هاي  مالي  اس��ت . مثال  
دیگري  از تضاد بالقوه  بین  ویژگی های كیفي ، تضاد بین  بي طرفي  و احتیاط  اس��ت  كه  هردوي  آن ها از ویژگی های  قابلیت  
اتكا محسوب  مي شوند. اعمال  احتیاط  بیش  از حد معمول ، به  بیان  كمتر از واقع  دارایي ها و درآمدها و بیان  بیش تر از واقع  

بدهي ها و هزینه ها منجر مي شود. 
به  موقع  بودن - اطالعات حس��ابداري باید به موقع تهیه ش��ده و در زمان تصمیم گیري در دس��ت رس تصمیم گیرندگان 
باش��د، زیرا در غیر این صورت، اطالعات س��ودمند نمی باشند. به عبارت دیگر، عامل به موقع بودن، به زمان مناسب ارائة 
اطالعات حسابداري اشاره دارد. بر اساس این ویژگی، گاهي اوقات دست رسي فوري به اطالعات تقریبي، به مراتب بهتر 

از دریافت اطالعات دقیق در زمان دیر تر است.
منفعت  و هزينه - تهیه و گزارش اطالعات مالی هزینه بر اس��ت. بنابراین، ش��ركت ها رابطة بین منافع و هزینه های تهیه و 
گ��زارش اطالعات را در نظر می گیرند. هزینة فراهم آوردن اطالعات، در مقابل منافع به دس��ت آمده از آن، قرار می گیرد. 

تهیه و گزارش اطالعاتی الزامی است كه منافعش بیش از مخارج تهیة آن باشد. 

از ای��ن واژه ها، دارایی اس��ت. آیا دارایی چیزی اس��ت 
كه به ش��ركت تعل��ق دارد؟ یا دارایی چیزی اس��ت كه 
شركت حق اس��تفاده از آن را دارد؟ و یا دارایی چیز با 
ارزش��ی است كه ش��ركت از آن به منظور ایجاد درآمد 
اس��تفاده می كند؟ در تصوی��ر 6-1 عناصر صورت های 
مال��ی ب��ه هم��راه تعاری��ف آن ها ارائه ش��ده اس��ت.
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سطح سوم: مفاهیم شناخت و اندازه گیری

س��طح س��وم، از مفاهیمی تش��كیل ش��ده است كه 
تحقق اهداف مطرح ش��ده در س��طح یك را پایه ریزی 
می كنن��د. ای��ن مفاهیم توضی��ح می دهند كه ش��ركت 
چگونه بای��د عناصر و رویدادهای مالی را شناس��ایی، 
اندازه گی��ری و گ��زارش كن��د. 

مفروضات بنیادین
پایه هاي اصول پذیرفته ش��دة 
حس��ابداري بر چه��ار فرض اس��توار اس��ت و تحت 
عنوان مفروضات بنيادی حس��ابداری شناخته می  شوند. 
در سلس��له مرات��ب اص��ول حس��ابداری، مفروضات 
بنی��ادی در پایه ای تری��ن س��طح قرار دارن��د و تمامی 
اصول اجرایی، میثاق ها و اس��تانداردهای حس��ابداری 
بای��د برگرفت��ه و منطب��ق بر ای��ن مفروضات باش��د.
فرض شخصيت اقتصادی- فرض شخصیت اقتصادی 
)تفكیك شخصیت(، بین شركت و مالكیت آن مرزي قائل 
مي ش��ود. براي مقاصد حسابداري و گزارشگري مالي، 
هر مؤسسه یك ش��خصیت حقوقي مستقل فرض شده 
است كه مي تواند دارایي تحصیل كند و بدهي و هزینة 
تعه��د و درآمد نیز تحصیل نمای��د. برمبناي این فرض، 
مطالبات و دیون ش��خصي صاحبان شركت به اشخاص 
ثالث، جزء منابع و تعهدات شركت محسوب نمي شود. 
فرض تداوم فعاليت- در حسابداري فرض بر این است 
كه یك شركت براي مدت طوالني به فعالیت خود ادامه 
مي دهد. به عبارت دیگر، فرض براین است كه شركت، 
در آین��دة قابل پیش بیني به عملیات خود ادامه مي دهد. 
بر مبناي این فرض اس��ت كه مثاَل س��اختمان به عنوان 
دارای��ي در دفاتر ثب��ت مي گردد. زیرا فرض مي ش��ود 
مؤسسه آن قدر به فعالیت خود ادامه مي دهد كه بهاي این 
دارایي، به صورت هزینه، به آن دوره ها تخصیص یابد.

 ب��دون در نظر گرفتن این فرض باید س��اختمان در 

مفروضات بنیادی حسابداری را 
توصیف کنید.

هدف مطالعة 6

ترازنامه به ارزش تس��ویه گزارش ش��ود. یكي دیگر از 
نتایج پذیرش فرض تداوم فعالیت، طبقه بندي دارایي ها 
و بدهي ها به جاري و غیر جاري )بلند مدت( است. زیرا 
اگر فرض تداوم فعالیت مصداق نداش��ته باش��د، تمایز 

بین جاري و بلند مدت مفهومي ندارد.
فرض دورة حس��ابداری- همان طور كه در باال اشاره 
ش��د، نتایج واقعي عملیات یك شركت را تنها در زمان 
تس��ویه، یعني خاتمه عملیات آن مي ت��وان تعیین كرد. 
از طرف دیگر، بس��تانكاران، اعتبار دهندگان و اشخاص 
ذي نغع نمي توانند تا تاریخ انحالل، از نتایج آن بي خبر 
باش��ند. از این رو، عمر ش��ركت به دوره ه��اي زماني 
مس��اوي تقس��یم مي ش��ود كه در  اصط��الح، هر دورة 
زمانی را  دورة حس��ابداري می نامند. دورة حس��ابداری 
ممكن اس��ت ماهانه، س��ه ماهه، ش��ش ماهه یا یك ساله 
باشد. هر دورة حسابداری را كه دوازده ماه طول بكشد، 
س��ال حس��ابداری می گویند. باید توجه داشت كه سال 
حس��ابداری ممكن است مطابق با سال تقویمی )از اول 
فروردین تا پایان اس��فند(، یا غیر از آن باش��د. یكي از 
نتایج پذیرش فرض دورة حسابداری، به وجود آوردن 

وی ژگي قابليت مقايسة صورت هاي مالي است .
فرض واح��د اندازه گي��ري- براي ان��دازه گیري هر 
ویژگي یا كیفیت، در نگاه اول به یك مقیاس اندازه گیر 
نیاز اس��ت. مث��اًل واحد اندازه گی��ري طول»متر« و وزن 
»كیلو گرم« است. در حسابداري نیز- پول به عنوان واحد 
اندازه گیري مبادالت فرض شده است. پول، یك واحد 
مش��ترک براي اندازه گیري مبادالت اقتصادي است كه 
در ثبت مبادالت و تهیة صورت هاي مالي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. وقایعي كه با پول اندازه گیري نمي ش��وند 
و فاقد جنبة مالي هس��تند در دفاتر و صورت های مالی 

منعكس نمي گردند.
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دیگر، س��ود هر دوره، تفاوت بی��ن درآمد هاي تحصیل 
شده و هزینه هاي تحمل شده براي كسب درآمد همان 
دوره است. بر اس��اس این اصل، بسیاري از هزینه هاي 
انجام ش��ده در دورة جاري، به دلیل داش��تن منافع آتي 
تحت عن��وان دارایي در دفاتر و صورت هاي مالي ثبت 
و گزارش مي شوند. مثاًل بهای پرداختی بابت بیمه سال 
آینده در ترازنامه ب��ه عنوان پیش پرداخت بیمه گزارش 
می ش��ود كه یك دارایی اس��ت. به این ترتیب، مي توان 
هزینه ها را بهاي تمام ش��ده دارایي هاي مصرف ش��ده 
جه��ت تحصیل درآمد تعریف كرد. اگر چه هزینه ها به 
انحای مختلف قابل شناسایي هستند، اما توجه به مباني 

زیر جهت تمایز ماهیت آن ها ضروري است:
ال��ف. ارتباط علت و معلولي: تحصیل برخي درآمدها 
بدون تحمل یك س��ري هزینه ها، امكان پذیر نیست. به 
عبارت دیگر، تحصیل درآم��د و تحمل هزینه، به طور 
مس��تقیم ارتباط علت و معلولي دارند. نمونه اي از این 
هزینه ه��ا، بهاي تمام ش��دة كاالي ف��روش رفته، هزینة 

كمیسیون فروش و هزینة حمل و تحویل كاال است. 
ب. سر شکن کردن منطقي و سيستماتيك: چنان چه بین 
درآمد و هزینه رابطة علت و معلولي وجود نداشته باشد، 
مي توان هزینه را بین دوره هایي كه درآمد به واس��طه ی 
آن هزینه ایجاد مي شود، به طور منطقي و سیستماتیك، 
سرش��كن نمود. به عب��ارت دیگر، انقضاي بخش��ي از 
بهاي دارایي ها طي دوره اي كه ازاین دارایي ها اس��تفاده 
مي ش��ود، به عنوان هزینة دوره شناس��ایي مي گردد. به 
عنوان نمونه تخصیص هزینة استهالک دارایي هاي ثابت، 
هزین��ة بهرة وام ها، هزینة اج��اره و هزینة بیمه، ازجمله 
هزینه هایي اس��ت كه به ط��ور منطقي و سیس��تماتیك 
شناس��ایي و به دوره اي خاص ارتباط داده مي ش��وند .
ج( شناخت بالدرنگ: برخي از هزینه ها را نه مي توان 

  اصول اساسی حسابداري
در حس��ابداری ب��راي ثبت و 
مالي  رویداده��ای  گزارش��گري 
از چهار اصل اساس��ی اس��تفاده می  ش��ود: اصل بهای 
تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق و اصل افشا. 
اصل به��اي تمام ش��ده- طبق اصل بهاي تمام ش��ده، 
مبادالت حسابداري در تاریخ وقوع و در دفاتر به بهاي 
تمام ش��ده ثبت مي  گردند. منظور از بهاي تمام شدة هر 
دارای��ي، ارزش مبادله اي نق��دي آن در تاریخ تحصیل 
دارایی اس��ت. پرداخت هاي اضافي به دلیل خرید هاي 
نس��یه و م��دت دار ج��زء بهاي تمام ش��ده محس��وب 
نمي گردند. هم چنین، تغییرات بعدی در قیمت به تغییر 
ارزش ثبت شده در دفاتر منجر نمی شود. بهاي تمام شده 

بهاي تمام شدة تاريخي نیز نامیده مي شود. 
اصل تحقق درآمد- این اصل، زمان شناسایي درآمد ها 
و ثبت آن ها را در حساب ها و صورت هاي مالي تعیین 

مي كند. 
بر اس��اس این اصل، درآمد زماني شناسایي مي گردد 
كه دو ش��رط برقرار باش��د: الف. مبادله یا داد و ستدي 
صورت گرفته باش��د ب. فرایند كسب سود، كامل شده 
باش��د. تكمیل فرایند كسب سود،  شامل تكمیل فروش 
یا انجام خدمات، انتقال مالكیت از فروشنده به خریدار، 
دریافت وجه نقد ی��ا اطمینان از دریافت وجه در آینده 
اس��ت. به این ترتیب، بر اس��اس اص��ل تحقق درآمد، 
مبالغ پیش دریافت مش��تریان نباید به عنوان درآمد دوره 
محس��وب گردد. زیرا فرایند كس��ب سود در مورد این 

مبادله هنوز تكمیل نشده است.
اصل تطابق- بر اس��اس اصل تطابق، هزینه هاي انجام 
شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دوره اي منظور 
شود كه درآمد در آن دوره تحصیل شده است. به عبارت 

کاربرد اصول اساسی حسابداری را 
توضیح دهید.

هدف مطالعة 7
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مس��تقیمًا به درآمد دوره ارتب��اط داد و نه مي توان آن ها 
را به طور سیستماتیك بین دوره هاي مختلف سرشكن 
نمود، زیرا نه رابطه علت و معلولي با درآمد دوره دارند 
و نه انتفاع آتي براي آن ها متصور اس��ت. دراین حالت 
مي ت��وان در ش��ناخت بالدرنگ آن را ب��ه عنوان هزینة 
دوره تسریع نمود. براي مثال هزینه هاي ناشي از دعاوي 
حقوقي، حق��وق مدیران و اغل��ب هزینه هاي اداري و 
فروش، ازجمله هزینه هایي است كه به دلیل نبود رابطة 
عل��ت و معلول��ي با درآمد دوره و نب��ود منافع آتي آن، 

بالدرنگ به عنوان هزینة دوره شناسایي مي شوند.
اص��ل افش��ای کام��ل- اصل افش��ای كام��ل ایجاب 
مي كن��د كه كلی��ة رویداده��ا و وقایع مال��ي با اهمیت 
مرب��وط به ش��ركت، به ط��ور مناس��ب و كامل، افش��ا 
گردن��د. این اصل ش��ركت را به تهی��ة اطالعات مورد 
نیاز براي س��رمایه  گذاران و بس��تانكاران ملزم مي كند. 
ای��ن اطالع��ات مي تواند در متن صورت ه��اي مالي یا 
یادداش��ت هاي همراه این صورت ها، افشا شوند. اصل 
افش��ای كامل ب��ه این معنا نیس��ت كه هرچی��زي باید 
افشا ش��ود، بلكه در افش��ای اطالعات، اوالً باید هزینة 
تهیه و افش��ا و ثانیًا مربوط ب��ودن آن، مورد توجه قرار 
گی��رد. به طور كلي هرگونه اطالعاتي كه برتصمیم گیري 
استفاده كنندگان صورت هاي مالي مؤثر باشد، باید افشا 
گ��ردد، مگر این كه هزینة تهیه و گزارش این اطالعات، 
بیش ت��ر از مناف��ع حاص��ل از به كارگی��ري آن باش��د.

میثاق های)محدودیت ها( حسابداری
همیش��ه و در هم��ة ش��رایط، 
حسابداري  مفروضات  و  اصول 
تشریح ش��ده در باال، قابل اجرا 
نیستند. محدودیت هایي بر سر راه 
وجود دارند كه آن اصول و مفاهیم را تعدیل مي  نمایند. 

تأثیر میثاق های حسابداری 
را بر گزارشگری اطالعات 

مالی شرح دهید.

هدف مطالعة  8

ای��ن اصول محدود كننده، ميثاق های حس��ابداری نامیده 
مي شوند. در خصوص میثاق های حسابداری نیز توافق 
همگانی وجود ن��دارد، در عین حال متداول ترین آن ها 

در ادامه تشریح شده اند.
اهميت- هنگامي كه مبلغ اقالم و رویدادها، در مقایسه 
ب��ا هزینة اعم��ال صحیح ترین روش هاي حس��ابداري 
با اهمیت نیس��ت و نتایج حاص��ل از به كارگیري دقیق 
قواعد و رویدادهاي حس��ابداري نمي تواند بر قضاوت 
استفاده  كنندگان تأثیر بگذارد، اصول حسابداري به طور 
دقیق رعایت نمي شود. مثاًل یك خط كش باید به عنوان 
دارایي در دفاتر ش��ركت ثبت شود و در طي عمر مفید 
آن مس��تهلك گردد. اما درعمل، هزینة چنین تخصیصي 
معموالً بیش از بهاي تمام ش��دة خط كش مزبور خواهد 
ش��د. بنابراین، اعمال صحیح ترین روش حس��ابداري 
اقتصادي نیس��ت. اهمیت هرگز به معناي نادیده گرفتن 
اقالم فاقد اهمیت نیست. بلكه همة رویدادها صرف نظر 
از اهمی��ت آن ها، باید مد نظر قرارگیرند. با این حال، در 
صورت ه��ای مالی، اقالم با اهمی��ت به صورت مجزا و 

اقالم كم اهمیت به صورت تجمیعی افشا می شوند.
احتياط )محافظه کاري(- بر اس��اس اصل محدودیت، 
دارایی ه��ا و درآمدها نباید بیش تر از واقع و بدهی ها و 
هزینه ه��ا كمتر از واقع گزارش ش��وند. از جمله موارد 
رعای��ت محافظ��ه كاري، به كارگیري قاع��ده اقل بهاي 
تمام ش��ده یا قیمت ب��ازار، در ارزیاب��ي موجودي ها و 
سرمایه گذاري ها است. از طرف دیگر باید توجه داشت 
كه در تهیة صورت هاي مالي، محافظه كاري بیش از حد 

نیز جایز نیست.
فزون��ي منافع بر مخارج- بر اس��اس این محدودیت، 
هزینة تهیة اطالعات حسابداري نباید بر منافع حاصل از 
به كارگیري این اطالعات فزوني داشته باشد. به عبارت 



تصویر 7-1 خالصه چارچوب مفهومی

مفاهيم شناخت و اندازه گيري سطح سوم:

»چگونه«- پياده سازي

سطح دوم:

پلي بين سطوح 1 و 3

سطح نخست:»چرا«

اهداف و مقاصد حسابداري

     مفروضات
1.شخصيت اقتصادي

2.تداوم فعاليت
3.واحد پولي
4.دوره زماني

ميثاق ها
1.هزينه - منفعت

2. اهميت
3.محافظه كاري

4.رويه هاي صنعت

اصول
1.بهاي تمام شده

2.تحقق درآمد
3.تطابق

4.افشاي كامل

خصوصيات كيفي
1.خصوصيات كيفي  مرتبط با محتواي اطالعات

   الف: مربوط بودن    ب:قابل اتکا بودن
    

      2.خصوصيات مرتبط  با ارائه اطالعات
الف:قابل فهم بودن 

               ب:قابل مقايسه بودن
         

                  3.محدوديت هاي خصوصيات كيفي
               الف: مالحظات هزينه- منفعت

                 ب: به موقع بودن
                    ج: موازنة خصوصيات كيفي

عناصر
1.دارايي ها
2.بدهي ها

3.حقوق صاحبان سرمايه
4.آوردة صاحبان سرمايه

5.ستاندة صاحبان سرمايه
6.درآمد

7. هزينه

اهداف

در    اطالعاتي  آوردن  فراهم 

رابطه با وضعيت مالي،

عملکرد مالي،

انعطاف پذيري مالي

دیگر، اطالعات حسابداري باید مقرون به صرفه باشد. به 
این معني كه هزینة تهیة اطالعات حس��ابداري، بیش تر 
از مناف��ع حاص��ل از به كارگیري این اطالعات نباش��د.
خصوصيات صنعت- ویژگي ها و خصوصیات برخي 
از صنای��ع، روش ها و رویه هاي خاصي را مي طلبد. در 
برخي از موارد ممكن است، ویژگي یك صنعت خاص، 
به كار گیري روشي را ایجاب نماید كه این روش مطابق 
اصول پذیرفته شدة حسابداري نباشد. مثاًل در شركت های 

پیمانكاري، قبل از تكمیل فرایند كسب سود و هم زمان 
با پیش��رفت كار، درآمد شناسایي مي شود كه این خود 
اس��تثنایي بر اصول حس��ابداري محس��وب مي ش��ود.

خالصة چارچوب مفهومی
تصوی��ر 7-1، چارچ��وب مفهوم��ی بح��ث ش��ده 
در ای��ن فصل را نش��ان می ده��د. این تصویر مش��ابه 
تصوی��ر 4-1 اس��ت. با ای��ن تفاوت كه ب��رای هر یك 
م��ی آورد. فراه��م  اضاف��ی  اطالعات��ی  س��طوح،  از 
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1 اصل بهای تمام شده بیان می كند:
الف. دارایی ها باید در ابتدا به بهای تمام شده ثبت شوند و هنگام تغییر ارزش بازار دارایی ها، به ارزش بازار تعدیل شوند.

ب. فعالیت های یك واحد تجاری باید از فعالیت های مالكان آن متمایز شود.
ج. دارایی ها باید به بهای تمام شده ثبت شوند.

د. تنها مبادالتی را كه می توان به پول بیان كرد باید در دفاتر حسابداری ثبت شوند.

2 كدام یك از عبارات زیر در خصوص مفروضات بنیادین حسابداری صحیح است؟
الف. فرض های بنیادین همان اصول حسابداری هستند.

ب. فرض شخصیت اقتصادی بیان می كند كه باید یك واحد خاص پاسخ گو، وجود داشته باشد.
ج. ف��رض واحد پولی این امكان را برای حس��ابداری فراهم می س��ازد ت��ا تفكر اخالقی كاركن��ان را اندازه گیری كند.

د. شركت های تضامنی واحد های اقتصادی نیستند.

3  كدام یك از عبارات زیر صحیح نیست؟
ال��ف. صورت جریان وجوه نقد، اطالعات مربوط به جریان های نقدی ورودی و خروجی ش��ركت را خالصه می كند.

ب. ترازنامه، دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه شركت در یك تاریخ معین را گزارش می كند.
ج. ص��ورت س��ود و زی��ان، درآمده��ا، هزینه ها تغیی��رات در حقوق صاحبان س��رمایه و س��ود یا زی��ان خالص یك 

    دورة زمانی معین را ارائه می كند.
د. صورت حقوق صاحبان سرمایه، تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه در یك دورة معین را گزارش می كند.

4  صورت مالی كه دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه را گزارش می كند، ...... نام دارد.
الف. صورت سود و زیان  

 ب. صورت حقوق صاحبان سرمایه    
ج. ترازنامه    

 د. صورت جریان وجوه نقد

5  فرض دورة زمانی بیان می كند:
الف. درآمد باید در آن دورة حسابداری كه تحقق یافته است، شناسایی شود.

ب. هزینه ها را  باید با درآمدها انطباق داد.
ج. عمر اقتصادی یك واحد تجاری را می توان به دوره های زمانی تصنعی تقسیم كرد.

د. سال مالی باید با سال تقویمی یكسان باشد.

سؤاالت خود آزمایی
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6  فرض دورة زمانی بیان می كند:
الف. شركت ها برای تهیة صورت های مالی باید تا انتهای سال تقویمی صبر كنند.

ب. شركت ها از سال مالی برای گزارش اطالعات مالی استفاده می كنند.
ج. عمر اقتصادی یك واحد تجاری را می توان به دوره های زمانی تصنعی تقسیم كرد.

د. شركت ها اطالعات را در دورة زمانی كه رخ داده اند، ثبت می كنند.

7  كدام یك از عبارات زیر در خصوص مبناي تعهدی حسابداری نا درست است:
الف. رویدادهایی كه صورت های مالی یك شركت را تغییر می دهند باید در دوره ای كه رویداد رخ داده است، ثبت شوند. 

ب. درآمد در دوره ای ثبت می شود كه تحقق یافته است.
ج. این مبنا بر اساس اصول پذیرفته شدة حسابداری قرار دارد.

د. درآمد تنها در دوره ای كه وجه نقد دریافت شده  است ثبت می شود.

1   چهار صورت مالی اساسی حسابداری كدام اند؟

2   چه تفاوتی بین صورت های مالی و گزارشگری مالی وجود دارد؟

3   چارچوب مفهومی چیست؟ چرا حسابداری به چارچوب مفهومی نیاز دارد؟

4   اهداف اصلی گزارشگری مالی كدام است؟

5   مفهوم خصوصیات كیفی اطالعات حسابداری را توضیح دهید.

6   به صورت خالصه دو خصوصیت كیفی اصلی اطالعات حسابداری را تشریح كنید.

7   چه تفاوتی بین دو خصوصیت كیفی قابل مقایسه بودن و ثبات  رویه وجود دارد؟

8   بین هزینه و ستانده توسط صاحبان سرمایه چه تفاوتی وجود دارد؟

9   بین درآمد و آورده توسط حقوق صاحبان سرمایه چه تفاوتی وجود دارد؟

10 چارچوب حسابداری مالی مبتنی بر چهار فرض بنیادی است، این مفروضات را توضیح دهید.

11  دو محدودیت اصلی ذاتی در ارائة اطالعات مالی را بیان كنید.

سؤاالت
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تمرین ها

ت 1-1 كدام یك از خصوصیات كیفی اطالعات حسابداری به بهترین نحو در موارد زیر تشریح شده  است؟
شركت مروارید برای ارزش گذاری موجودی های خود از روش اولین صادره از اولین وارده )FIFO( استفاده می كنند.  الف. 
ب. آقای صیادی از ابتدای تأسیس شركت خود از روش خط مستقیم برای مستهلك كردن ماشین آالت و تجهیزات استفاده كرده است.

ج. شركت ارغوان بالفاصله پس از پایان سال مالی صورت های مالی خود را منتشر می كند.

ت 2-1 تعیین كنید هر یك از اقالم زیر در كدام یك از عناصر صورت های مالی گزارش می شوند؟
الف. فروش                         

ب. سرمایه گذاری مجدد                           
ج. موجودی كاال

د. استهالک انباشته                          

ت 3-1 كدام  یك از مفروضات بنیادی حسابداری به بهترین نحو در موارد زیر تشریح شده اند؟
 الف.  برای اهداف گزارش��گری مالی، فعالیت های اقتصادی ش��ركت قربانی به دوره های 12 ماهه تقس��یم ش��ده است.

 ب. شركت خرمی مبالغ اقالم مندرج در صورت های مالی خود را بابت اثرات تورم تعدیل نكرده است.
 ج.  شركت احدی، دارایی های خود را در ترازنامه به دو گروه جاری و غیر جاری طبقه كرده است.

 د.   برای مقاصد گزارشگری مالی، فعالیت های اقتصادی شركت رازی با واحدهای تابعه، تلفیق شده است.

ت 4-1 كدام یك از اصول اساسی حسابداری به بهترین نحو در موارد زیر تشریح شده  است؟
 الف. ش��ركت اعظمی در زمانی كه یك درآمد تحقق یافته باش��د )و نه زمانی كه وجه مربوط به این درآمد دریافت شده

        است( آن را در صورت مالی خود شناسایی می كند.
 ب. شركت سینایی دعوای حقوقی علیه خود را در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا كرده است.

  ج.  با آن كه ارزش جاری زمین فروش��گاه س��احل افزایش یافته است، این زمین در ترازنامة فروشگاه به بهای تحصیل 
       شده گزارش شده است.

ت 5-1 در هر یك از موارد زیر كدام محدودیت حسابداری تشریح شده است؟
الف. شركت سپیدار موجودی محصوالت كشاورزی خود را به ارزش منصفانه گزارش كرده است.

ب.  ش��ركت مختاری س��ود احتمالی ناش��ی از یك دعوی حقوقی به مبلغ 650 میلون ریال را شناس��ایی نكرده اس��ت.
ج.  ش��ركت ارجمندی تنها اطالعاتی را در صورت های مالی خ��ود ارائه می كند كه منافع حاصل از این اطالعات بیش

       از هزینه های تهیة آن باشد.
ت 6-1 در هری��ك از م��وارد زیر كدام ی��ك از مفروضات، اصول یا محدودیت های حس��ابداری به كار رفته اس��ت؟
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استفاده از اقل بهای تمام شدة خالص ارزش فروش برای ارزش یابی موجودی مواد و كاال.   الف. 
در ترازنامه برخی دارایی های كم ارزش و مشابه، در غالب یك رقم گزارش شده است.     ب. 

بهای تمام ش��دة یك دارایی اس��تهالک پذیر در طی عمر مفید برآوردی آن دارایی، تخصیص داده ش��ده اس��ت.    ج. 

ت 7-1 تعیین كنید كه هر یك از اقالم زیر باید به عنوان هزینه گزارش شود یا به عنوان دارایی گزارش شود؟
  الف. پرداخت 15 میلیون ریال بابت عوارض خرید یك قطعه زمین جهت احداث ساختمان كارخانه.

   ب.  پرداخت 21 میلیون ریال بابت آسفالت محوطة كارگاه. 
   ج.  خرید یك دستگاه برش چوب به مبلغ 35 میلیون ریال.

   د.   پرداخت اجاره بهای شش ماه آینده ساختمان اداری در ابتدای تیر ماه.
   ه.   پرداخت 8 میلیون ریال بابت حقوق اردیبهشت ماه رانندة خودروی حمل محصوالت به بازار.
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