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اصول یعنی چه ؟

و شناساییمعرف رویکرد های کلی است که 
رویدادهای حسابداری را هدایتاندازه گیری

.کندمی 



:حسابداری 

توليد و انتقال اطالعاا  هاگ وهوايااس ااات انن ه  ادن اا ارااهدااس      
.ووي د

:واناات انن ه  دن 
ذي  ع           اهمايگ وذااان-1
ذيحق           نولت-2

ذيعالقگ        پژواشگهان ، اازمان هواس و اوااق هياناا-3



:اصول حسابداری 

 هیات اصول حسابداری بیان می کند 4بیانیه شماره
 سنت، استدالل، تجربهاصول حسابداری ریشه در ،

.دارد الزام عملیو بکارگیری
 گر در این تعریف اصول و مفروضات بنیادی از یکددی

.متمایزند اگر چه هر دو از تجربیات ناشی می شود



:د اصول حسابداری در دو گروه گسترده طبقه بندی می شو

:هااصول متمرکز بر نهاده -1
:برستانده هااصول متمرکز -2



:اصول متمرکز بر نهاده ها 

  شامل رویکردهای کلی یا قواعدی است کده
آن و محتدوای وتهیه صدورتهای مدالی  برای 

و مدوارد  صورتهای مدالی مکمدل  همچنین ، 
.بکار گرفته می شود افشاء

     عملیدات  شامل قواعد کلدی اسدت کده انجدام
.را هدایت می کندحسابداری



.شود اصول متمرکز بر نهاده های حسابداری به دو گروه طبقه بندی می

اصول ااهم هه قواعد هلی عمليا -1

(ماايت هلی نااند ) 

اصول محدون ه  دن-2

(مواان خاص اا نا هه می ويهند ) 



اصول

حسابداری

اصول متمرکز به نهاده ها

اصول متمرکز به ستانده ها

شناخت درآمد فروشاصول حاکم بر قواعد کلی عملیات

شناخت هزینه 

محافظه کاری

افشا
اهمیت

قابلیت مقایسه

ثبات رویه
یکنواختی

اصول محدودکننده

:اصول حسابداری در یک نگاه 

محدودیتها

کنترلها 

از دیدگاه استفاده کنندگان

از دیدگاه تهیه کنندگان



(:اصل تحقق ) درآمد فروش ( شناخت)تحقق

از جملگ مرائل جالب توجگ تئواس اراهدااس ناموان
:اصل تحقق ناآمد 

ماايت ناآمد فهوش-1
اندازن ويهس ناآمد فهوش-2

زمان ش ااايی ناآمد فهوش-3



.به سئواالت زیر پاسخ داده خواهد شد 

ماهیت درآمد فروش چیست ؟-1

چه اقالمی را می توان در درآمد فروش منظور کرد؟-2

چگونه می توان درآمد فروش را اندازه گیری کرد؟-3

چه موقع می توان درآمدد فدروش را شناسدایی و از لحدا      -4
مقاصد حسابداری گزارش کرد؟



:ماهيت درآمد فروش 

.می شون اونناآمد فهوش موجب افزايش -1

.  ناآمد فهوش امان د اون، فهاي دس جااس اات -2

ولمحصا اين فهاي د تواط ههخی نويرا دوان هاگ م ياو     -3
.ااتوااد انت اعی تلقی شدن 



تعریف درآمد فروش  
:از دیدگاه انجمن حسابداران آمریکا

(Product Concept) درآمد فروش، 

ط توسد بعدد از انتقدال  تمامی محصوالت یا خدمات بیان پولی
.واحد انتفاعی به مشتریان آن طی یک دوره می باشد

: انتقاد وارده 
کداال و قبدل از انتقدال  بر اساس روش درصد پیشرفت کار ، درآمد فروش 

.خدمات شناسائی می گردد 



تعریف درآمد فروش  
:از دیدگاه هيات استانداردهای حسابداری مالی امریکا 

(Outflow Concept)درآمد فروش 
افدزای   به یدک واحدد انتفداعی یدا     ورود داراییعبارتست از 

بدی  ، یا ترکیتسویه یا کاه  بدهی هاآن و یا داراییهای موجود
از آنها که از تحویل کاال و خدمات یا سدایر فعالیتهدا کده جدزء    

.عملیات اصلی واحد انتفاعی است ناشی میگردد

:واردهانتقاد 
اندازه گیری و زمان شناسایی درآمد فروش با فرآیندد ایجداد آن مولدو     

.شده است



تعریف درآمد فروش 
:از دیدگاه هيات اصول حسابداری 

( Inflow Concept: ) درآمد فروش 
ول که بر اساس اصکاه  ناخالص در بدهیهایا افزای  ناخالص در داراییها

پذیرفته حسدابداری شناسدایی و انددازه گیدری شدده اسدت و مندت  از        
ه مدی  فعالیتهای انتفاعی است که موجب تغییر در حقوق صاحبان سدرمای 

.شود

.تاثیر درآمد فروش برحقوق صاحبان سهام را بررسی می کند:نکته 

:انتقاد وارده 
ست ادر تعریف فوق درآمد فروش را با ثبت دو طرفه مربو  می کند و موارد ذکر شده در آن صحیح 

.،از لحا  روشن شدن ماهیت درآمد فروش کمکی محسوب نمی شوداما 
.اندازه گیری درآمد فروش با تعریف آن مولو  می شود 



چه اقالمی را می توان در درآمد فروش منظور کرد؟

:عامل ناشی می شود2فروش از 
فعالیتهای موجد ثروت -1
(حاصل از فعالیتهای اصلی که برنامه شرکت است)

سود حاصله از خرید و فروش یا ارائه خدمات

انتقال غیرمنتظره ثروت -2
(.حاصل از درآمدهای غیر منتظره و غیرعملیاتی و خارج از برنامه واحد تجاری می باشد)

هدایا 



چگونه می توان درآمد فروش را اندازه گیری کرد؟

ت که اسارزش مبادله کاال یا خدماتیبهترین روش اندازه گیری، 
طرفین در یک معاملده بدا رضدایت و آگداهی معاملده را انجدام       

اما گاهی اوقات مواردی در فروش دخیل است کده در  . می دهند
مددت  خالص دریافتی اثر دارد مانند توفیفات، نرخ تنزیل برای

انتظار جهت وصول مبلغ فروش کده موجدب تغییدر در فدروش     
.خالص می شود



چه موقع می توان درآمد فروش را شناسایی کرد؟

، شناخت درآمد فروش را  استانداردهای حسابداری مالیهیات 
:به احراز موارد زیر بیان کرده است 

.درآمد فروش کسب شده باشد-1
.درآمد فروش تحقق یافته یا قابل تحقق باشد-2



ل از دیدگاه اقتصادی کسب درآمد فروش فرآیندی مستمر اسدت، محصدو  
ار، واحد انتفاعی به تدری  از تبدیل مواد اولیده بدا بکدارگیری نیدروی کد     

بده  حمل مواد اولیه. تجهیزات سرمایه ای به بازار عرضه کاال ارائه می شود
آیندد  فرکارخانه و همچنین حمل کاالی ساخته شده به بازار نیز بوشی از 

. استکسب درآمد

شود شناسایی میتمامی چرخه تولیداز این دیدگاه قاعدتا درآمد فروش در 
.روش درصد پیشرفت کار مثالی برای این نقطه نظر است

درآمد فروش کسب شده باشد یعنی چه ؟



درآمد فروش بایدد بده دوره ای توصدیص یابدد کده طدی آن،       
دمات فعالیتهای اصلی اقتصادی برای ایجاد و انتقال کاالها و خد 
  ایدن  انجام شده باشد مشرو  بر اینکه اندازه گیری عینی نتای

فعالیتها نیز در دسترس باشد  
عینیدت  و انجدام فعالیتهدای اصدلی   و دو  شر  اصدلی یعندی   

.باید احراز شوداندازه گیری

:نکته 



؟درآمد فروش تحقق یافته یا قابل تحقق باشد یعنی چه

بده  تبدیل منابع غیرنقددی حسابداری فرآیند در زبان 
. گویند ” تحقق” را پول 

یعنی سوال می شود که محصول فروش رفتده بده پدول   
تبدددیل شددده اسددت یددا خواهددد شددد یددا خیددر؟     



:  اصل تطابق 
(مقایسه هزینه های دوره با درآمدهای همان دوره)

شده در فرآیند ایجاد شده در آمد فروش تعریفانقضای بهای تمام شدههزینه به معنای 
.اسددت بنددابراین ایجدداد درآمددد فددروش عملیدداتی الزمدده تحقددق هزیندده میباشددد   

چنانچه مرتبط کردن تمام درآمدهای فروش با هزینه های فروش در دوره معیندی امکدان  
یت پذیر باشد، اندازه گیری هزینه ها مشکل خاصی ندارد اما بسیاری از هزینه های با اهم

از یا در برخی از موارد انتفاع هزینه ها بدی  . را نمی توان با درآمدهای فروش مرتبط کرد
.یک دوره است که قانون هزینه های دوره با درآمد دوره میبایست رعایت شود

ی برای مواردی مثل استهالک، بهای تمام شدده کداال  شناخت وقوع هزینهدر کل فرآیند 
قاصل تطابفروش رفته، موارج انتقالی به دوره های آتی در قبال درآمد های همان دوره 

.نامیده میشود



بده  ( اصدل تطدابق  ) تبعیت از اصل مقابله هزینه های دوره با درآمد فروش همدان دوره   
قابلده  معنای این است که هزینه ها براساس مبنای منصفانه  و در ارتبا  تبعیت از اصدل م 

. هزیندددده بددددا درآمددددد فددددروش همددددان دوره شناسددددایی شددددده اسددددت 

ن مورد از آنجا که شناسایی بهای تمام شده ریشه در بهای تمام شده تاریوی دارد بنابرای
:انتقدددددادات صددددداحبان نظدددددر شدددددده اسدددددت کددددده عبارتسدددددت از 

ر از موجب اندازه گیدری کمتد  تورمرویکرد بهای تمام شده  تاریوی غالبا با توجه به وجود -1
.واقدددع هزینددده هدددا در مقایسددده بدددا ارزش کددداال یدددا خددددمات مدددی باشدددد         

.باشدمیاختیاریاستفاده از روشهای سیستماتیک و منطقی مورد قبول حسابداری کامال -2



:اصول محدودکننده

 ،ه اسدت کد  محددودیتهایی منظور از میثاقهای تعدیل کننده
ور برای تعدیل بکارگیری اصول فراگیر اندازه گیدری، بده طد   

.گسترده مورد قبول شده است

   از این میثاقهای تعدیل کننده ، به منظور مواجهده بدا برخدی
الی بده  مشکلترین و بحث انگیزین ترین مسائل حسابداری م

.تدری  ایجاد شده و تکامل یافته اند



اصول محدود کننده حسابداری

.محدونيتيائی اا هه صواتياس مالی تحميل می ه د-1

(محافظگ هااس يا ااتياط –مان د ) 

.ه تهليائی اا ههآن اعمال می نمايد -2

(ااميت و افشاء –مان د ) 



:محافظه کاری یا احتياط 

ت واکنشی احتیا  آمیز در مقابدل ابهامدا  محافظه کاری
.موجود تلقی شده است

نای برخی از محققین حسابداری ، محافظه کاری را به مع
( شدده  درمقایسه با سود گزارش)تاثیر بیشتر اخبار بد 

.ه اندکردبر قیمت اوراق بهادار واحدهای انتفاعی تفسیر 



کوششی  از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری به عنوان
ی از  برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفته شده حسابداری که به یک

:موارد ذیل منتج می شود

1-شناخت کندتر درآمد فروش
2-شناخت سریعتر هزینه ها
3- ارزشیابی کمتر دارائیها
4-ارزشیابی بیشتر بدهیها
5- د  مانن.             بدبینی از خوش بینی بهتر است
دارائیهای احتمالی:

6- د  مانن.            خوش بینی از بد بینی بهتر است
بدهیهای احتمالی



:د برای تاکيد بر اهميت محافظه کاری، چند دليل وجود دار

 دلیل اول:
ش  بکارگیری اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار موجب کاه  ارز
دارایی و به پیرو آن موجب کاه  در مالیات بر دارایی ها می  

.شود

 دلیل دوم:
.مقابله با انگیزه مدیران جهت باال بردن سود شوصی 



:نکته 

ان از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مددیر 
زه را به سود گزارش شده مرتبط می کند، مدیران انگید 

قوی برای پنهان کردن اخبار بدی دارند که موجب کدم 
را بنابراین می توان محافظه کداری . شدن سود می شود

ارش مکانیزمی برای کنترل انگیزه های مدیران جهت گز
.بیشتر از واقع سود تلقی کرد



:اندازه گيری محافظه کاری 

اگ موان از پههااههنتهين معيااااس اندازن ويهس محافظگ هااس هگ شهح زيه اات ؟

معياا مبت ی هه اقال  تعيدس-1

معياا مبت ی هه اازش هازاا-2

معياا ااهطگ هازنای اون و ايا -3



:معيار مبتنی بر اقالم تعهدی 

:انتخاب اويگ اس از هين وزي گ ااس موجون (تعهيف نقيق محافظگ هااس )

از طهيق ش ااائی ه دته ناآمداا-1
از طهيق ش ااائی اهيع ته ازي گ اا-2
همته اازياهی نمونن نااائی اا-3
هيشته اازياهی نمونن هدای اا-4

.م جه هگ اداقل وزااش شدن اون انباشتگ می شون 



:تعریف محافظه کاری 

نن اين تعهيف هگ خوهی هعد چ د نوان اس هاو 
انتخاب اااس ارااهدااس اا نا نظاه ناان ، و    

يزان چ دين معياا تجههی ههاس اندازن ويهس م
.نادمحافظگ هااس هگ نات می 



م یکی از این معيارها ، عالمت و مقدار اقال
.تعهدی تجميعی طی زمان است 

ها توجگ هگ معکوس شدن اقال  تعيدس نا نوان ااس هعاد ، انتظااا مای   
اون نا نوان ااس متعاقب نوان اايی هگ اون خالص هيش از وجگ نقاد  

.عملياتی اات ، از اقال  تعيدس م  ی اات انن شون 

و نا نوان اايی هاگ ااون خاالص همتاه از وجاگ نقاد       
ال  عملياتی اات ، انتظاا می اون نوان ااس هعدس ها اقا 

.تعيدس مثبت امهان هاش د 



:ار معيار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های باز

ييه اازش هازاا نااائی اا و تعيدا  نا ههويهندن تغ
خالص نااائی اا نا اه نوان اات ، اما تماا  ايان   
تغييااها  نا اراااب اااا و واازااش ااااس مااالی  

.م عکس نمی شوند 



تحت حسابداری محافظه کارانه ،

ت نمای  هگ فاقد اايدوی هاالئی هاشا د ، ببا  ( اون ) افزايش نااائی اا 
ببت نا االی هگ هااش اايی ها امان ميزان قاهليت اايدوی ،. شوند 

.می شوند 

نا نتيجگ ،

.خالص نااائی اا همته از واقع و زيه اازش هازاا وزااش می شون 



:معيار محافظه کاری 

اامد و نولمان از نربت اازش نفتهس هگ اازش هاازاا و 
هگ ع وان معياا محافظگ هاااس  ( -1) ضهب آن نا عدن 

.اات انن ههنند 

1-×
اازش نفتهس

معياا محافظگ هااس= 
اازش هازاا



رابطه معکوس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
:با محافظه کاری 

از آنجا هگ محافظگ هااس معموال م جاه هاگ همتاه از واقاع نشاان نانن      
، اازش نفتهس اقوق صاابان ايا  نربت هگ اازش هازاا آن می شاون 

شههت ااس اات انن ه  دن از ارااهدااس محافظاگ هاااناگ تاه ، ناااس    
.نربت اازش نفتهس هگ اازش هازاا همتهس ارت د 

فظاگ  ااهطگ نربت اازش نفتهس هگ اازش هاازاا هاا محا  : هگ عباا  نيگه 
نربت مراتقيمی  ( -1) هااس معکوس اات ، هگ ها ضهب آن نا عدن 

.از محافظگ هااس هگ نات می آيد 



:معيارهای رابطه بازدهی سهام وسود 

هيع اا اا ” اخباا هد” نا اين ت ريه از محافظگ هااس ، اون اراهدااس 
.م عکس می ه د ” اخباا خوب” ته از 

ماايالنس محافظااگ هااااس اا هااگ صااوا  تماياال 1997هااااو نا اااال 
اا اخبا ” ااايدوی   اراهدااان نا الزا  هه ناجگ هااالتهس از قاهليات   

.نموننا صوا  ااس مالی ت ريه ” اخباا هد” نربت هگ ” خوب



:  افشا

به عنوان یکی از مفروضدات بنیدادی دسدتوری   افشا
ای مطرح شده تا از گمراهی استفاده کنندگان گزارش

.مالی جلوگیری کند
 ه ، به اطالعات مالی مربو  در متن و همراافشامفهوم

ته با صورتهای مالی اساسی، شامل روشهای بکار گرف
. شده در تهیه صورتهای مالی اشاره دارد



:به عبارت بهتر 

و هگ اين مع اات هاگ صاواتياس ماالی م تشاهن    افشاءم يو  
يانناشتياس مههوطگ هايد اااوس اهووناگ اطالعاا  اقتصاانس    

هاهاس  مهتبط ها شخصيت اراهدااس هاشد هگ هگ انادازن هاافی  
ابهوااذااس هااه تصااميما  اااات انن ه  اادوان آوااان و محتاااط

.ااميت ناان 



:علت افشا

1-تهیه و گزارش صورتهای مالی مکمل نظیر صورتهای مالی تورمی
2-رش افشای اطالعاتی که نمی توان آنها را در متن صورتهای مالی گزا

.کرد از طریق یاددشتهای همراه صورتهای مالی می توان افشا کرد
3- افشای رویدادهای با اهمیت بعد از تاریخ صورتهای مالی، از طریدق

.یادداشتهای همراه 
4-پی  بینی عملیات سال آینده
5-تجزیه وتحلیل مدیریت از عملیات، در گزارشهای ساالنه



:شد زیرا با توجه به موارد گفته شده می توان انتظار داشت در آینده اهميت افشا بيشتر خواهد

 و به موازات افزای  پیچیدگی محیط  تجارت ارائه اطالعات مدالی : اوال
گاها عملیاتی با اهمیت، در چارچوب صورتهای مالی سنتی مشکل تر، و

.غیر ممکن است

یمت بازار سرمایه می تواند به سرعت اطالعات تازه را جذب و در ق: ثانیا
بدر  اوراق بهادار منعکس کند بنابراین بسدیاری از تحلیدل گراندی کده    
ترده مکانیسم کارایی بازار اتکا می کنند افشای اطالعات دقیدق و گشد  

یشتر و تحلیل گران بازار سرمایه نیاز به اطالعات ب. )مالی را خواستارند
(دقیقتر دارند



:اهميت

ان اهمیت توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی به عنو
. یک خاصه فراگیر توصیف شده است 

ر اهمیت روی دیگ. از بسیاری جهت مشابه مربو  بودن است
.افشا تلقی می شود

   ای اهمیت بجای اینکه یک خصوصیت کیفدی اصدلی الزم بدر
ر اطالعات باشد یک نقطه انقطاع اسدت و بایدد قبدل از سدای    

.خصوصیات کیفی اطالعات مورد توجه قرار گیرد 



:نکته 

اوااه اطالعااا  هااا اامياات نباشااد نيااازس هااگ ههاااای  
.هيشتهآنيا نيرت 



:عينيت

  هایتدا  عینیت به کیفیت شواهد زیربنایی اشاره مدی کندد و ن
.تلویص و به شکل  صورتهای مالی نشان داده می شود

  ه کیفیت شواهد جدا از اشواصی که وظیفه انداه گیدری را بد
.عهده می گیرند، ارزیابی می شود

  دازه از دیدگاه آماری عینیت یعنی میزان اتفاق نظر بدین اند
.گیرها می باشد



:اصول متمرکز بر ستانده ها

ی ه د متمههز هه اتاندن اا،ويژوييايی اا هيان ماصول 
يياگ  هگ صواتياس مالی از نيدوان اات انن ه  ادوان و ت 

م ااايم  ه اههاين،لزوما اين. ه  دوان آن هايد نااا هاش د
.اش دتا ادونس هه يکديگه م طبق و يا مکمل ام می ه



:اصول متمرکزبر ستانده ها

دن قاهليت مقايرگ صاواتياس ماالی تيياگ شا    
تواط واادااس انت اعی مختلف اا ماد نظاه  

.قهاا می ناد 

شامل ویژگیهایی اسدت کده چگدونگی انعکداس    
.اطالعات درصورتهای مالی است 



:قابليت مقایسه

تياس اشاان ناان هگ ااات انن ه  ادوان صاوا   قاهليت اعتمانسهگ ميزان 
دااس مالی ا گا  اازياهی وضعيت مالی و نتايج عمليا  هگ م ظاوا وااا  

صاواتيا  انت اعی مختلف يا پيش هي ی اون و وهنش وجون نقد،ههاس آن
.قايل ارت د

کاا افتگ نا ه اههاين،قاهليت مقايرگ تا ادونزيانس هگ ميزان يک واختی ه
.  هرتگی ناانتييگ صواتياس مالیو ببت اويداناا



:نکته 

تياس قاهليت مقايرگ هاگ ااات انن ه  ادوان صاوا    
.مالی مههوط می شون 



:ثبات رویه

 ک يکراان توااط يا   اوشاياس ارااهدااس  ببا  اويگ هگ هاا ويهس
.  وااد انت اعی معين نا نوان ااس مالی متوالی اشاان ناان

 ببا  اويگ ، يکی از ج بگ ااس يک واختی می هاشد.



:نکته 

ه  اادوان ببااا  اويااگ هااگ تييااگ    
.شونمالی مههوط می صواتياس 



:یکنواختی 

:ت ريهااس ااائگ شدن ههاس يک واختی 
:يک واختی مطلق -1

. او  هکااويهس اوشياس اراهدااس يکران نا وضعيتياس مشاهگ ،هدون توجگ هگ وضعيتياس مت

:يک واختی محدون-2
.ناد هکااويهس اوشياس اراهدااس مشاهيی هگ ت او  نا وضعيت اقتصانس اا نيز مد نظه قهاا

اويهس مجموعگ اس از اصول يک واخت اراهدااس ههاس تمامی واادااس انت اعی هگ ت ريه و هکا-3
.آن نا اختياا اهيک از واادااس انت اعی هاشد 



:نکته 

ه  ااادوان يک اااواختی هاااگ تيياااگ 
.شونمالی مههوط می صواتياس 



:خصوصيات کيفی اطالعات مالی 

واهنن  خصوصيا  هي ی هگ خصوصياتی اطالق می وهنن هگ موجب می
اطالعا  ااائاگ شادن نا صاواتياس ماالی هاهاس ااات انن ه  ادوان نا        
اااتاس وضعيت مالی ، عملکاهن ماالی و انعطااذ پاذيهس ماالی واااد       

.تجااس م يد واقع شون 

اااس خصوصيا  هي ی اطالعا  مالی نا انتخاب اااکااس از هين اااکا
.مختلف اراهدااس و وزااشگهس هگ همکمان  می شتاه د 



اریخصوصيات کيفی اطالعات حسابد

خصوصيا  هي ی اصلی مهتبط ها محتواس اطالعا -1

خصوصيا  هي ی اصلی مهتبط ها ااائگ اطالعا   -2



؟چگ چيزس اطالعا  مالی اا م يد می اازن 

قاهل اتکا هونن

چگ اطالعاتی مههوط اات ؟

اازش تائيد ه  دوی
اازش پيش هي ی ه  دوی

انتخاب خاصگ

چگ اطالعاتی قاهل اتکاء اات ؟

هيان صانقانگهامل هونن هيطهفیااتياط

اجحان محتوا هه شکل

مههوط هونن

اطالعاتی هگ اائز ااميت
هي يت آاتانگ اسنيرت نمی تواند م يد هاشد ااميت

موازنگ الز  اات

خصوصيا  هي ی اصلی مهتبط ها محتواس اطالعا 

اطالعاتی هگ عااس از اشتبان و تمايال  جانبدااانگ هاشد

اطالعاتی هگ هه تصميم ويهييا تابيه وذااند



:مربوط بودن 

ما  اطالعاتی مههوط تلقی می شون هگ هاه تصامي  
انااس اقتصانس اات انن ه  دوان نا اازياهی اوياد 

وذشااتگ ، اااال يااا آي اادن ، تائيااد و يااا تصااحي  
.اازياهيياس وذشتگ آنيا موبه واقع شون 



:انتخاب خاصه 

لام  ههاس ااائگ اقال  نا صواتياس مالی هايد خاصگ ق
صواتياس مالی ت يا مای . موان ااائگ انتخاب شون 

توان د آن خاصگ اائی اا ااائگ ه د هاگ هاه اراب   
.وااد پول قاهل هيان اات 



:گی ارزش تائيد کنندگی و ارزش پيش بينی کنند

يهندن ، هه اطالعاتی هگ از طهيق تائيد يا اصالح انتظااا  قبلی تصميم و
ااس يک تصميم ابهوذاا هاشد نا اين صوا  خواايم و ات اطالعاا  نا  

.اازش تائيد ه  دوی اات 

ي ی نتايج اطالعاتی هگ از طهيق ااتقاء توانائی تصميم ويهندن نا پيش ه
صوا  اويدانااس وذشتگ يا اال، هه تصميم ابه ناشتگ هاشد هگ نا اين

.اطالعا  ، ناااس اازش پيش هي ی ه  دوی اات 



:قابل اتکاء بودن 

ال  اطالعاتی قاهل اتکاات هگ عاااس از اشاتبان و تمااي   
ن جانبدااانگ ها ااميت هاشد و هگ طوا صاانقانگ معاهذ آ  

چيزس هاشد هگ مدعی هياان آن ااات ياا هاگ ووناگ اس     
.معقول انتظاا می اون هيان ه د 



:کامل بودن 

هگ اطالعا  م داج نا صواتياس مالی هايد ها توجگ
 اهع هي يت ااميت و مالاظا  مههوط هگ فزونی م

.هه ازي گ تييگ و ااائگ آن ، هامل هاشد 



:بيطرفی 

اطالعا  م داج نا صاواتياس ماالی   
ايال  هايد هيطهفانگ يع ی عااس از تما 

.جانبدااانگ هاشد 



:احتياط 

آي دن اهياما  ااهم هه محيط اقتصانس و عد  امکان پيش هي ی قطعی
.ايجاب می ه د نا تييگ اطالعا  مالی ااتياط شون 

  ااتياط عباا  اات از هااههن ناجگ اس از مهاقبت هگ نا اعمال قضاو
ههاس انجا  ههآوان نا شهايط اهياا  ماوان نيااز ااات هاگ ووناگ اس هاگ        

اائگ ناآمداا يا نااائييا هيش از واقع و ازي گ اا يا هداييا همته از واقع ا
.نشون 



:بيان صادقانه 

ا اطالعا  هايد ابه معاامال  و ااايه اوياداناائی ا   
س هگ انعا می ه د هيانگه آن ااات ياا هاگ ووناگ ا    

ا هاگ طاو  .معقول انتظاا می اون هياانگه آن هاشاد   
.صانقانگ هيان شون 



؟چگ خصوصياتی ااائگ اطالعا  مالی اا م يد می اازن 

قاهل فيم هونن

انغا  و طبقگ ه دس
ميزان توان 

اات انن ه  دن

قاهل مقايرگ هونن

خصوصيا  هي ی اصلی مهتبط ها ااائگ اطالعا 

ببا  اويگافشاس م ااب

چگ عواملی اعمال خصوصيا  هي ی اا نچاا محدويت می ه د ؟

موازنگ هين خصوصيا  هي ی هگ مو قع هونن مالاظا  م  عت و ازي گ



:قابل فهم بودن 

ات  يک خصوصيت هي ی ميم اطالعا  م داج نا صواتياس مالی اين ا
.هگ هگ آاانی ههاس اات انن ه  دوان قاهل ناک هاشد 

:نکتگ 

.ت قاهل فيم هونن يک هي يت خاص مههوط هگ اات انن ه  دن اا



:ادغام و طبقه بندی 

ونن ههاس اي کگ ااائگ اطالعا  مالی قاهل فيم ه
هاشد الز  اات اقاال  هاگ نحاوس م اااب نا     

.يکديگه انغا  و طبقگ ه دس شون 



:توان استفاده کننده 

ن صواتياس مالی ههاس افاع نيازاااس ااات ان   
ه  اادوان مختل اای هااگ از ناجااا  مختلااف 
آواااای از فعاليتياااس تجااااس و اقتصااانس و  

.نحون اراهدااس نااند ، تييگ می شون 



:قابل مقایسه بودن 

ان اشااان ناان هاگ ااات انن ه  ادو    قاهليت اعتمانسهگ ميزان 
يا  هگ صواتياس مالی ا گا  اازياهی وضعيت مالی و نتايج عمل

هنش م ظوا واادااس انت اعی مختلف يا پيش هي ی اون و وا 
.وجون نقد،ههاس آن صواتيا قايل ارت د



:ثبات رویه 

 ک  يکران تواط ياوشياس اراهدااسببا  اويگ هگ هاا ويهس
.  وااد انت اعی معين نا نوان ااس مالی متوالی اشاان ناان

 ببا  اويگ ، يکی از ج بگ ااس يک واختی می هاشد.



:افشای مناسب 

و هگ اين مع اات هاگ صاواتياس ماالی م تشاهن    افشاءم يو  
يانناشتياس مههوطگ هايد اااوس اهووناگ اطالعاا  اقتصاانس    

هاهاس  مهتبط ها شخصيت اراهدااس هاشد هگ هگ انادازن هاافی  
ابهوااذااس هااه تصااميما  اااات انن ه  اادوان آوااان و محتاااط

.ااميت ناان 



:مالحظات منفعت و هزینه 

از آنجااا هااگ تييااگ اطالعااا  اراااهدااس هاادون ازي ااگ 
ااس افهانس هگ هگ تدوين اااتانداانااس ارااهد  نيرت، 

د هگ می پهنازند هايد اين موضوع اا مد نظه ناشتگ هاش 
ياد  م افع اطالعاتی ااصل از افشاس اراهدااس خاص ها

.هيشته از ازي گ ااس آن هاشد 



:به موقع بودن 

اتی يک تصميم ناات ام 
غلط خوااد هون اوه نيه اتخاذ  

.شدن هاشد 



:به موقع بودن 

اهوان تاخيهس ناهجا نا وزااش اطالعاا  
اخ نااااد ، اطالعاااا  ممکااان ااااات 
خصوصيت مههوط هونن خون اا از نات

.هداد 



:موازنه بين خصوصيات کيفی 

اتی از  ههاس افزايش يک خصوصيت هي ی ، هايد هگ ناچاا ناج
.خصوصيت نيگه اا فدا ههن 

ميهاافظ اميهآزان: ااائگ نا دن 
نانشجوس هااش اای ااشد اراهدااس


