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تحلیل بیانیه ي شماره 8 
جایگزین بیانیه ي 1 و2 
هیأت استانداردهای 

)FASB1(حسابداری مالی

در تمامی کشورها هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم کردن رهنمود عام و 
فراگیر در چار چوب ویژگی های کشور برای تدوین و بازنگری در استانداردها است؛ 
به طوری که حقوق و منافع اس��تفاده  کنندگان، تهیه کنندگان و حسابرسان گزارش گر و 
حسابرس��ان صورت های مالی به طور متعادل حفظ شود. از آن جا که استفاده  کنندگان 
صورت ه��ای مالی ب��ه اطالعاتی نیاز دارند ک��ه آن ها را در ام��ر تصمیم  گیری یاری 
ده��د، وجود یک مجموعه چارچوب نظری که موجبات دس��تیابی اس��تفاده کنندگان 
ب��ه اطالع��ات مفید را فراهم کند، از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت و همین امر 
ضرورت ایجاد یک چارچوب نظری جامع را ایجاب می کند. بیانیه های یادشده نیز در 
راستای کمک به استفاده کنندگان در امر تصمیم گیری انتشار یافته است. در این مقاله 
س��عی می شود بررسی مقایسه  ای از بیانیه ش��ماره 8 هیأت استانداردهای حسابداری 
مالی که اخیراً به جای بیانیه های ش��ماره 1و 2 انتش��ار یافته، مورد بررسی قرار گرفته 
و در ادامه همچنین این بیانیه با مبانی نظری گزارش ��گری مالی ایران و استانداردهای 

حسابداری بین  المللی در این زمینه مورد مقایسه قرار می گیرد.

دکتر سعید جبارزاده کنگرلویی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

مرتضی متوسل

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارومیه

یعقوب بهنمون

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ارومیه
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1-مقدمه
گزارش ��گری  نظ��ری  چارچ��وب   
مالی بای��د اطالعات مفی��دی در اختیار 
اس��تفاده کنندگان صورت های مالی قرار 
ده��د تا به آن ه��ا در ام��ر تصمیم  گیری 
کمک نماید. از آنجا که امروزه به خاطر 
تغیی��رات پی درپی تج��اری، اقتصادی و 
س��ایر تغیی��رات محیطی، مؤسس��ات و 
ش��رکت  ها و بازارهای مالی به س��رعت 
تحت تاثیر قرار می گیرند و این تغییرات 
در کش��ورهای مختلف در سطح جهان 
متفاوت اس��ت، این امر موجب شده که 
کشورهای مختلف استانداردهای مختلفی 
را با توجه به شرایط محیطی به کار گیرند 
و با توجه به این موارد، چارچوب نظری 
گزارش گری مالی نیز متفاوت اس��ت. با 
توجه به این عوام��ل بیانیه  های مختلف 
که در کشورهای مختلف و به خصوص 
اس��تانداردهای  تدوین کنن��ده   هی��أت 
حس��ابداری بین  المللی منتش��ر می  شوند 
گواه بر این دارد که باید با توجه به تغییر 
شرایط چارچوب مفهومی نیز تغییر یابد. 
در این راس��تا بیانیه مفهومی شماره 8 به 
عن��وان جایگزینی ب��رای بیانیه مفهومی 

ش��ماره 1 و 2 در سال 2010 منتشر شده 
اس��ت. مقال��ه ی حاضر س��عی در درک 
بهتر و روش��ن بیانیه ی ش��ماره هشت و 
دالیل جایگزینی آن با بیانیه ش��ماره 1 و 
2 قبل��ی دارد. برای این منظور در ابتدای 
مقاله خالص��ه  ای از بیانیه ی ش��ماره 1 
و 2 هیأت اس��تانداردهای حس��ابداری 
مال��ی و بیانیه ی مفاهیم نظ��ری ایران و 
همچنی��ن بیانیه هی��أت اس��تانداردهای 
حس��ابداری بین المللی بیان می  ش��ود و 
سپس خالصه ای  از بیانیه شماره 8 هیأت 
استانداردهای حسابداری مالی آمده است 
و در نهایت ویژگی  های کیفی چارچوب 
نظری  هیأت اس��تانداردهای حسابداری 
بین المللی و ایران و هیأت استانداردهای 
حس��ابداری مالی به ص��ورت نموداری، 

مورد مقایسه قرار می  گیرد.
2-لزومتغییرچارچوبنظری

پای��ه ای  مفهوم��ی،  چارچ��وب 
ب��رای اس��تدالل منطقی جه��ت انتخاب 
تدوی��ن  در  مختل��ف  رویکرده��ای 
استانداردهاست، اگر چه تمام پاسخ  های 
الزم را ارائ��ه نمی دهد اما در محدوده ی 
انتخاب  های��ی ک��ه باید ص��ورت گیرد، 

با ح��ذف موضوعاتی که ب��ا آن ها تضاد 
دارد، محدوده ه��ای انتخ��اب را تنگ تر 
و مش��خص تر می کن��د. چارچوب  های 
مفهومی با مش��کل دیگری نیز مواجهند. 
چارچوب ه��ای  بخش  ه��ای  بیش ت��ر 
مفهومی هیأت استانداردهای حسابداری 
مال��ی در دو دهه پیش تهیه ش��ده اند. از 
آن زم��ان فعالیت  ه��ای تج��اری و مالی 
دس��تخوش تحوالت و تغییرات عمیقی 
ش��ده و به  نح��و روزافزون��ی پیچیده تر 
شده است. در نتیجه، بیش تر موضوعات 
در دنیای امروز متف��اوت و پیچیده تر از 
موضوعاتی اس��ت که در زم��ان تدوین 
چارچوب مفهومی وجود داش��ته است. 
به این دلی��ل در بعضی از موارد روزآمد    
 کردن چارچوب مفهومی ممکن اس��ت 
ه��م مطلوب و هم مورد نیاز باش��د تا با 

موضوعات امروز و فردا تطابق یابد.
در سال  های اخیر انتقادهای فراوانی 
از چارچوب نظری انجام ش��ده اس��ت. 
در برخ��ی از جنبه  ها درجه ي پیش��رفت 
چارچوب نظری در ابتدا امیدبخش بوده 
اس��ت اما در س��ال  های اخیر این امید به 
یأس بدل ش��ده اس��ت. حتی این سؤال 
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مطرح شده است که آیا چارچوب  نظری 
ارزش این را دارد که باز هم به کار رود؟ 
چارچوب نظری در مورد این که ارزش 
ب��ازار را نادیده می  گیرد مورد انتقاد قرار 
گرفته اس��ت. یک��ی دیگ��ر از انتقادات 
تمرک��ز آن ب��ر رویه ی حاض��ر به جای 

رویه  ی ایده  آل است. 
چارل��ز ت��ی هورنگ��رن3 می گوید: 
"چارچوب نظ��ری مطلوب اس��ت اگر 
خواه��ان حی��ات هیأت اس��تاندارد های 
حس��ابداری مال��ی باش��یم. یعن��ی 

نظری  چارچوب 
به هیأت قدرت می  دهد."

حال با توج�ه به مط�الب ذک�ر شده 
و انتق���ادات، ل��زوم تغ�ییر چ�ارچ�وب 
نظ��ری ب��رای حف��ظ ق��درت هی��أت 
استاندارد های حسابداری مالی احساس 
می  ش��ود. در ای��ن م��ورد خ��ود هیأت 
می گوی��د که بع��د از بیانی��ه 1و2 دیگر 
بیانیه  ها هم تجدید خواهند شد )دیگن، 

کریگ، 2003(.  
هدف دوم از تغییر چارچوب نظری 
نزدیک  س��ازی تدوی��ن اس��تانداردهای 
هیأت اس��تاندارد های حس��ابداری مالی 
و هیأت استانداردهای بین  المللی است. 
برای انجام این امر لزوم ایجاد چارچوب 
نظری مش��ترک احس��اس می  شود چون 
چارچوب نظری همانند قانون اساس��ی 
است و استاندارد ها قوانین فرعی مشتق 

از آن.

هی��أت نظ��ری چارچ��وب -3
استانداردهایحسابداریمالی

ای��ن چارچوب ت��ا قب��ل از بیانیه 8 
شامل هفت بیانیه زیر بود: 

مال��ی  گزارش ��گری  اه��داف   -1
واحدهای تجاری،4 

2- ویژگی  ه��ای کیف��ی اطالع��ات 
حسابداری،5 

مال��ی  صورت ه��ای  عناص��ر     -3
واحدهای تجاری،

مال��ی  گزارش��گری  اه��داف   -4
سازمان های غیرانتفاعی،

و  ش��ناخت   -5
اندازه گیری در صورت های 

مالی واحدهای تجاری،
6- عناص��ر صورت ه��ای مالی )که 

جایگزین بیانیه شماره 3 شده است(،
7- اس��تفاده از جریان های نقدی و 
 ارزش فعلی در اندازه گیری حسابداری.
در بیانیه مفاهیم ش��ماره یک به اختصار 
اهداف گزارش گری مالی عبارت است از 

ارائه اطالعاتی که:
- برای سرمایه  گذاران و اعتباردهندگان 
فعلی و بالقوه )و س��ایر استفاده  کنندگان( 
در اتخ��اذ تصمیم��ات س��رمایه  گذاری، 
اعتبارده��ی و س��ایر تصمیم��ات مربوط 

سودمند باشد.

برای سرمایه  گذاران و اعتباردهندگان 
فعلی و بالقوه )و سایر استفاده  کنندگان( در 
ارزیابی مبالغ، زمان  بندی، و عدم اطمینان 
جریان ه��ای نقدی آتی )نظی��ر پرداخت 

سود سهام و بهره( سودمند باشد.
3- در گزارش ��گری منابع اقتصادی 
واحد تجاری، ادعا نس��بت به این منابع 
و تاثی��ر مب��ادالت و رویدادهای اثرگذار 
بر منابع و ادعای نس��بت ب��ه این منابع، 

سودمند باشد. 
بیانیه مفاهیم ش��ماره 1 بیان می  کند 
که س��رمایه  گذاران و اعتباردهندگان در 
به  س��رمایه گذاری  فرصت های  ارزیابی 

ت  ع��ا طال ا
عالقه  مندند.  نق��دی  جریان ه��ای 

اطالعات تعهدی، س��رمایه  گذاران را در 
ب��رآورد خالص جریان ه��ای نقدی آتی 
و ریس��ک مرتبط با ای��ن جریان ها یاری 
می دهد. حس��ابداری ب��ر مبنای تعهدی، 
ثب��ت روی��داد را در دوره ی وق��وع )نه 
دوره ی دریاف��ت و پرداخ��ت وجه نقد( 
الزامی می س��ازد. حس��ابداری بر مبنای 
نقدی تنه��ا دریافت  ه��ا و پرداخت های 
نق��دی را گ��زارش می  کند ح��ال آن که 
حسابداری بر مبنای تعهدی بر مبادالت 
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و رویدادهای��ی ک��ه پیامد نق��دی دارند 
تاکید دارد )نوروش و همکاران، 1386(.
نظ��ری مفاهی��م بیانی��هی - 4

گزارشگریمالیایران
این بیانیه از ش��ش فصل زیر تشکیل 

شده است
فصل اول: هدف صورت های مالی

کیف��ی  ویژگی  ه��ای  دوم:  فص��ل 
اطالعات مالی

فصل سوم: عناصر صورت های مالی 
در  ش��ناخت  چه��ارم:  فص��ل 

صورت های مالی
در  اندازه  گی��ری  پنج��م:  فص��ل 

صورت های مالی
فصل شش��م: نحوه ی اندازه  گیری در 

صورت های مالی
در این مقال��ه در مورد فصل یک به 
اختص��ار بحث می  ش��ود. در فصل یک، 
یعنی هدف صورت های مالی، به اختصار 
چنین آمده اس��ت: صورت ه��ای مالی، 
بخ��ش اصلی گزارش ��گری را تش��کیل 
می دهد. در حال حاضر یک مجموعه ی 
کامل صورت های مالی ش��امل ترازنامه، 
صورت س��ود و زی��ان، صورت س��ود 
وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد 
)ک��ه به آن ها صورت های مالی اساس��ی 
نی��ز اطالق می  ش��ود( و یادداش��ت های 
توضیح��ی اس��ت. دیگر موارد تش��کیل 
دهنده ی گزارش ��گری مال��ی، مواردی از 
قبی��ل گزارش مدیران درب��اره ی فعالیت 
واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران 
اس��ت که هم��راه با گزارش حس��ابرس 
مس��تقل )و حسب مورد گزارش بازرس 
قانون��ی( و صورت ه��ای مال��ی تح��ت 
عنوان گزارش  مالی س��االنه را تش��کیل 
می دهد. صورت های مالی هسته  ی اصلی 
گزارش گری مالی است، از این رو تعیین 
اهداف تهیه ی آن نخس��تین گامی است 
که باید برداشته شود. هدف صورت های 
مالی، عبارت از ارائه ی اطالعاتی تلخیص 
و طبقه  بن��دی ش��ده درب��اره ی وضعیت 

مالی، عملک��رد مال��ی و انعطاف   پذیری 
مالی واحد تجاری اس��ت که برای طیفی 
گس��ترده از استفاده  کنندگان صورت های 
مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید 
واقع گردد. صورت ه��ای مالی همچنین 
نتایج مباش��رت مدیریت یا حس��ابدهی 
آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان 
قرار گرفته منعک��س می  کند. فصل دوم 
ای��ن بیانیه نی��ز که ش��امل خصوصیات 
کیفی اطالعات مالی می باش��د در بخش 
مقایس��ه تشریح می  ش��ود و از تکرار آن 
در این قس��مت پرهیز می  شود )نوروش 

و همکاران، 1386(.
5-چارچوبنظریهیأتتدوین

استانداردهایبینالمللی6
چارچ��وب نظ��ری هی��أت تدوین 
اس��تانداردهای بین  المللی ش��امل چهار 

فصل است:
1( هدف  های صورت های مالی 

اطالع��ات  کیف��ی  2( ویژگی  ه��ای 
صورت های مالی

3( تعریف، ش��ناخت و اندازه  گیری 
عناصر صورت های مالی

4(مفاهیم سرمایه و حفظ سرمایه 
 در اینجا خالصه  ای از فصل اول  به 
عنوان مبنایی برای مقایسه ارائه می  شود.

-   ه��دف صورت های مال��ی ارائه ی 
اطالع��ات در م��ورد وضعی��ت مال��ی، 
عملکرد و تغییر در وضعیت مالی است.

- صورت های مالی نیازهای عمومی 
اس��تفاده  کنندگان را تهیه می  کند اما تمام 
اطالع��ات مورد نی��از اس��تفاده  کنندگان 
و به ناگزی��ر اطالعات غی��ر مالی را تهیه 

نمی کند.
- صورت ه��ای مالی نش��انگر نتایج 

مدیریت است.
ک��ه  اقتص��ادی  تصمیم��ات    -
اس��تفاده کنندگان اتخاذ می  کنند، مستلزم 
ارزیابی توانایی واحد در ایجاد وجه نقد 

یا معادل وجه نقد است. 
انتفاعی  - وضعی��ت مال��ی واح��د 

متأثر از منابع اقتصادی، س��اختار مالی و 
نقدینگی و توان پرداخت بدهی، ظرفیت 

تطبیق با تغییرات محیط است.
- اطالع��ات در مورد عملکرد واحد 
)مخصوص��ًا س��وددهی( ب��رای ارزیابی 
تغییرات بالق��وه در مناب��ع اقتصادی که 
احتم��اال در آینده کنت��رل خواهد نمود، 

مفید است.
تغیی��رات  م��ورد  در  اطالع��ات   -
ارزیاب��ی  ب��رای  مال��ی  وضعی��ت  در 
سرمایه گذاری، تامین مالی و فعالیت  های 
عملیاتی طی دوره ی  گزارش ��گری مهم 

است.
- عمومًا، اطالعات در مورد وضعیت 
مال��ی در ترازنامه، عملک��رد در صورت 
سود و زیان و تغییرات در وضعیت مالی، 

در صورت جداگانه ای ارائه می  شود. 
- اج��زای صورت ه��ای مالی به هم 
مربوطن��د چ��ون جنبه  ه��ای متفاوتی از 
رویدادهای مشابه یا س��ایر رویدادها را 
نشان می دهند، اگر چه هر صورت  حساب 
اطالعاتی که متفاوت از س��ایرین است 
ارائه می  کند اما هیچ  کدام نمی  توانند تمام 
اطالع��ات ضروری اس��تفاده  کنندگان را 

تامین کنند.
موقعی��ت  م��ورد  در  اطالع��ات   -
جغرافیای��ی و بخش  های صنعت و تاثیر 
تغییرات قیمت در پیوس��ت صورت های 

مالی ارائه می  شود.
- مفروضات اساس��ی ش��امل مبنای 
تعهدی و تداوم فعالیت می  باشد )هیأت 
بین المللی،  اس��تانداردهای حس��ابداری 

چارچوب نظری،  1987(.
مفاهی��م بیانی��هی 6-خالص��هی

حسابداریمالیشماره8
هی��أت  گروه��ی  کار  بیانی��ه  ای��ن 
اس��تاندارد های حسابداری مالی و هیأت 
جه��ت  در  بین  الملل��ی  اس��تاندارد های 
نزدیک  سازی دیدگاه های دو هیأت است 
و ش��امل 4 فصل اس��ت ک��ه فصل اول 
ودوم اهداف گزارش گری با مقاصد کلی 



98

و فصل س��وم وچهارم ویژگی  های کیفی 
اطالعات مالی است. فصل اول این بیانیه 
جایگزین بیانیه ش��ماره 1 و فصل س��وم 
جایگزین بیانیه ش��ماره 2 شده است. در 
این بخش خالص��ه ای از این بیانیه ارائه 
می  ش��ود تا مبنایی برای مقایس��ه ی این 
بیانیه با بیانیه 1و 2 هیأت اس��تانداردهای 

حسابداری مالی فراهم شود. 
-گزارش ��گری مالی عمومی اس��اس 
چارچ��وب نظ��ری را تش��کیل می دهد 
و دیگ��ر چارچوب  ه��ای نظ��ری مث��ل 
ویژگی های کیف��ی اطالعات و محصول 
گزارش گری مالی با اهداف عمومی است.
- هدف از گزارش گری مالی عمومی، 
ارائ��ه ی اطالع��ات مالی واح��د انتفاعی 
ب��رای س��رمایه  گذاران فعل��ی و بالقوه، 
وام دهن��دگان و س��ایر بس��تانکاران در 
تصمیم  گیری اس��ت و این تصمیم  گیری 
شامل خرید و فروش یا نگهداری سهام 
و ابزار بدهی اس��ت که بستگی به بازده 

مورد انتظار آن ها دارد.
- بازده به اش��کال مختلفی مثل سود 
س��هام، پرداخت اصل و بهره یا افزایش 

قیمت سهام مربوط است.
- سرمایه  گذاران فعلی و بالقوه و… 
برای ارزیابی آین��ده ی واحد انتفاعی به 
اطالعاتی مثل مناب��ع و ادعاها و کار آیی 

مدیریت نیازمند هستند.
- س��رمایه  گذاران فعلی و بالقوه باید 
به گزارش های مالی ب��ا مقاصد عمومی 
تکی��ه کنن��د و نمی توانن��د از واحدهای 
انتفاع��ی برای تهیه ی گ��زارش مطلوب 
خود درخواست کنند. بنابراین این افراد، 
استفاده  کنند گان اصلی صورت های مالی 

با مقاصد عمومی هستند.
- چ��ون گزارش  های مالی با مقاصد 
عمومی تمام نیازهای ای��ن افراد را تهیه 
نمی کند، آن ها باید اطالعات سایر منابع 
مثل پیش  بینی  ها و ش��رایط اقتصاد کلی، 
وضعیت سیاس��ی و آینده ی  ش��رکت و 

صنعت را در نظر بگیرند.

- گزارش  ه��ای مال��ی ب��ا مقاص��د 
عموم��ی ارزش واحد انتفاعی را نش��ان 

نمی  دهند اما به این امر کمک می  کند. 
- اس��تفاده  کنندگان اصل��ی عالی��ق 
متف��اوت و متض��ادی دارن��د و تاکید بر 
نیازهای اطالعاتی عمومی، واحد انتفاعی 
را از ارائه ی اطالعات اضافی س��ودمند، 

منع نمی کند. 
- مدیری��ت به گزارش  ه��ای مالی با 
مقصد عمومی نیاز ندارد، چون می  تواند 

به طور داخلی آن ها را به دست بیاورد.
- س��ایر اش��خاص مثل ناظ��ران و 
جامعه هم ممکن اس��ت گزارش  های با 
مقاص��د عمومی را مفید بدانند اما اصوالً 
این گزارش ها برای آن ها تهیه نمی  شوند.
- گزارش ��ه ای مالی تا حدود زیادی 
ب��ر مبنای برآوردها و قضاوت اس��ت و 
چارچوب نظری زمین��ه ی این برآوردها 

و قضاوت را مقرر می کند. 
- گزارش های مالی با مقاصد عمومی 
وضعیت مالی واحد انتفاعی را نش��ان و 
اطالعات��ی در مورد اث��رات رویدادهایی 
ک��ه منابع و ادعاها را تغییر می  دهد، تهیه 

می کند.
- اطالعات در مورد ماهیت و مقدار 
مناب��ع و ادعاه��ای واحد گزارش ��گر، به 
اس��تفاده  کنندگان در شناس��ایی ضع��ف 
و ق��درت مالی واحد گزارش ��گر کمک 

می کند.
ب��ر  مختلف��ی  اقتص��ادی  مناب��ع   -
ارزیابی استفاده  کنندگان از آینده ی واحد 
گزارش گر در مورد جریانات نقدی آتی 
تاثیر می گذارد. برخی از جریانات نقدی 
آتی مثل حس��اب  های دریافتی مستقیمًا 
حاص��ل از مناب��ع اقتص��ادی7 موج��ود 
می باش��د. و برخی ممکن است حاصل 
چندین منبع به طور ترکیبی برای ساخت 
و بازاریاب��ی خدم��ات و کااله��ا ب��رای 
مشتریان باشد. استفاده  کنندگان گزارش-
 های مالی به دانس��تن ماهی��ت و مقدار 
مناب��ع قابل دس��ترس برای اس��تفاده در 

عملیات واحد گزارش گر نیازمند هستند. 
- تغییرات در ادعاها و منابع اقتصادی 
واحد گزارش گر حاصل از عملکرد مالی 
واح��د تجاری و یا رویدادهای مالی مثل 
انتش��ار بدهی یا ابزار مالی سرمایه است. 
برای ارزیابی صحیح دورنمای جریانات 
نقدی آتی اس��تفاده  کنندگان باید قادر به 

تمایز بین این دو تغییر باشند. 
- اطالعات درب��اره ی عملکرد مالی 
واحد گزارش ��گری به فهم ب��ازده واحد 
کمک می  کند و بازده، ش��اخص کارایی 

مدیریت است. 
- ب��رای ارزیابی بهت��ر عملکرد آتی 
و گذشته ی واحد، حس��ابداری تعهدی 

مبنای بهتری ارائه می  کند.
- اطالعات در م��ورد عملکرد مالی 
واحد گزارشگر در ارزیابی توانایی گذشته 
و آتی واح��د انتفاع��ی در ایجاد خالص 

جریانات نقدی ورودی سودمند است.
- اطالع��ات در مورد عملکرد واحد 
انتفاعی آن میزانی که تغییرات در بازار یا 
نرخ های بهره، باع��ث افزایش یا کاهش 
منابع اقتصادی و ادعاهای واحد انتفاعی 

می شود، را نشان می  دهد.
- اطالعات درمورد جریانات نقدی 
برای ارزیاب��ی توانایی واح��د در ایجاد 
خالص جریانات نقدی ورودی آتی مفید 

است.
ب��ه  م��ورد  ای��ن  در  اطالع��ات   -
اس��تفاده کنندگان این فرصت را می  دهد 
که بدانند، چرا منابع و ادعاهای اقتصادی 

واحد تغییر یافته و اثرات آن چیست.
م��ورد  در  کیف��ی  ویژگی  ه��ای   -
اطالعاتی که برای سرمایه  گذاران فعلی و 
بالقوه و... س��ودمند ترین اطالعات برای 

تصمیم گیری است، بحث می کند.
- گزارش  ه��ای مال��ی اطالعاتی در 
مورد منابع، ادعاها و تاثیرات رویدادهای 
مال��ی و دیگر رویدادها و ش��رایطی که 
ای��ن منابع و ادعاها تغییر می  کند، را تهیه 

می کنند.
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- ویژگی  ه��ای کیف��ی ه��م ب��رای 
اطالعات صورت ه��ای مالی و هم برای 
اطالعات تهیه شده از سایر روش ها به کار 
م��ی  رود و هزینه به عن��وان محدودیت 
فراگیر در ه��ر دو به طور یکس��ان بکار 

می  رود.
- ویژگی کیفی اولیه8 مربوط بودن9 و 
ارائه ی صادقانه10 و ویژگی کیفی ثانویه11 
قابل مقایس��ه بودن،12 قابل تأیید بودن،13 
به موقع بودن14 و قابل فهم بودن15 است.
- مربوط بودن یعن��ی قابلیت ایجاد 
اس��تفاده  کنندگان.  تفاوت در تصمیمات 

اطالع��ات ممکن اس��ت قابلی��ت ایجاد 
تف��اوت در تصمیم��ات را حت��ی اگ��ر 
استفاده  کنندگان نخواهند از آن بهره ببرند 
یا از اطالع��ات دیگری آگاهی دارند، را 

داشته باشد. 
- قابلی��ت ایجاد تف��اوت در اثر دارا 
بودن ارزش پیش  بینی کنندگی16 و ارزش 

تأییدکنندگی17 به  وجود می  آید.
- اطالعات ارزش پیش بینی کنندگی 
دارن��د، اگ��ر اس��تفاده  کنندگان آن  را به 
عن��وان ورودی در پیش  بینی نتایج آینده 

استفاده کنند.

تأیید کنندگ��ی  ارزش  اطالع��ات   -
دارن��د، اگ��ر در م��ورد ارزش یابی های 

گذشته بازخورد ایجاد کنند. 
و  پیش بینی  کنندگ��ی  ارزش   -
تأییدکنندگی به هم وابسته  اند و اطالعاتی 
که ارزش پیش بینی  کنندگی دارند، ارزش 

تأیید کنندگی هم دارند. 
- اطالعات��ی ب��ا اهمیت هس��تند که 
از قل��م انداخت��ن ی��ا نیانداخت��ن آن بر 
تصمیمات استفاده  کنندگان تاثیر بگذارد. 
اهمیت18ج��زو مرب��وط بودن اس��ت و 
هیأت، آستانه ی کیفی یکنواختی برای آن 

مشخص نمی  کند.
- ارائه ی صادقانه س��ه ویژگی دارد 
که عبارتن��د از کامل بودن،19 بی طرفی20 

و عاری از خطا21 بودن. 
- کامل بودن ش��امل تمام اطالعات 
ضروری برای اس��تفاده  کننده جهت فهم 
پدیده  ه��ا و تم��ام توضیح��ات ضروری 

است.
- بی طرفان��ه بودن یعن��ی انتخاب یا 
ارائ��ه صورت های مالی ب��دون تعصب. 
بی طرفانه بودن ب��ه معنی ارائه اطالعات 
بی  تاثیر بر استفاده  کننده نیست. برعکس 

اطالعات مال��ی مرب��وط  قابلیت ایجاد 
تفاوت در تصمیم  گیری می  باشد.

- ع��اری از خطا به معنی صحت در 
تمام جنبه  ها نیس��ت برای مثال نمی  توان 
گف��ت ارزش دارایی نامش��هود صحیح 

است یا غلط.
- ارائه ی صادقانه، به خودی خود به 
اطالعات مفید منجر نمی  شود. برای مثال 
ارائ��ه ی کاهش ارزش دارای��ی می تواند 
صادقانه باشد اما اگر سطح عدم اطمینان 
عم��ده باش��د ای��ن اطالعات س��ودمند 

نخواهد بود.

پدیده  ه��ای  صادقان��ه  ارائ��ه ی   -  
غیرمرب��وط و ع��دم ارائ��ه ی صادقان��ه 
پدیده  های مربوط به استفاده  کنندگان در 

اتخاذ تصمیم کمک نمی کند.
- فراین��د به کار ب��ردن ویژگی کیفی 
بنیادین به شرح زیر است: اول، شناسایی 
پدیده اقتصادی که برای استفاده کنندگان 
س��ودمند اس��ت. دوم، شناس��ایی ن��وع 
اطالع��ات در مورد پدیده ای که بیش از 
همه مربوط اس��ت و دردسترس بوده و 
به طور صادقانه ارائه ش��ود، س��وم تعیین 
این که آیا اطالعات صادقانه ارائه شده  اند. 
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در این نقطه فرایند به پایان می رس��د اما 
اگر اطالعات صادقانه ارائه نشود فرایند، 
با تکرار مربوط  ترین نوع اطالعات بعدی 

تکرار می  شود.
- ویژگی  های کیف��ی ثانویه عبارتند 
از قابلیت مقایسه، قابلیت تأیید، به موقع 
بودن و قابل فهم بودن. ویژگی  های کیفی 
ثانویه نش��ان می دهد که کدام روش باید 
در تش��ریح پدیده  ها، اگر مربوط بودن و 
ارائه ی صادقانه را به طور مساوی لحاظ 

کنند، استفاده شود.
- قابل مقایس��ه ب��ودن اطالعات در 

م��ورد واحد گزارش ��گری زمانی مفید تر 
است که بتوان آن ها را با اطالعات مشابه 
س��ایر واحدها مقایس��ه کرد یا اطالعات 
مش��ابه هم��ان واحد با دوره  ه��ای دیگر 

مقایسه نمود.  
- قابلیت مقایسه مربوط به یک قلم 
واحد نیس��ت و به ل��زوم باید حداقل دو 

قلم را در برگیرد.
- ثب��ات روی��ه قابل مقایس��ه بودن 
نیس��ت، ثبات رویه یعنی روش یکسان 
برای اقالم یکس��ان، خواه از دوره  ای به 
دوره دیگ��ر باش��د یا در ی��ک دوره در 

میان واحدهای گزارش ��گر باشد. قابلیت 
مقایس��ه هدف است و ثبات رویه وسیله 

رسیدن به این هدف می باشد.
- قابلیت مقایس��ه یکنواختی نیست، 
چیزهای مش��ابه باید مش��ابه و چیزهای 

متفاوت باید متفاوت به نظر برسند.
- با باالبردن ویژگی  های کیفی اولیه، 
قابل مقایسه بودن هم تا حدودی افزایش 
می یابد. برای مث��ال ارائه ی صادقانه باید 
حاوی قابل مقایس��ه ب��ودن با واحد های 

دیگر باشد.
- اس��تفاده از روش  های حسابداری 

مختلف برای پدیده  های اقتصادی مشابه، 
قابل مقایسه بودن را از بین می  برد.

- قابلیت تأیید یعنی مشاهده کنندگان 
مستقل با دانش متفاوت به اجماع برسند، 
اگر چ��ه به توافق کامل نرس��ند که یک 
پدیده به خصوص ارائه ی صادقانه است. 
اطالعات کمی نیازی به برآورد مشخص 
یگانه ندارند و دامنه  ای از مقادیر احتمالی 

می  تواند مربوط باشد.
- تأیید می  تواند مس��تقیم )شمارش 
وجه نقد( یا غیرمستقیم )بررسی ورودی 
مدل یا س��ایر تکنیک  های محاسبه مجدد 

خروجی با استفاده از روش مشابه( باشد.
- تأیی��د برخ��ی از اطالع��ات مالی 
آتی تا دوره ی آینده ممکن نیست. برای 
کمک به استفاده  کنندگان در مورد استفاده 
از اطالعات، بای��د روش  های گردآوری 

اطالعات افشا شود.
- ب��ه موق��ع ب��ودن یعن��ی ارائه ی 
اطالع��ات در زمان��ی که ب��ر تصمیمات 
استفاده  کنندگان قابلیت تاثیر داشته باشد. 
معم��والً اطالعات قدیمی  ت��ر کم تر مفید 
هس��تند اما برای ارزیابی روند اطالعات 

طوالنی  مدت هم به موقع هستند.

- طبقه بندی، تمایز، ارائه ی ش��فاف 
و صادقانه اطالع��ات، آن ها را قابل فهم 

می  کند.
- برخی از پدیده ها ذاتًا پیچیده اند و 
به آس��انی قابل فهم نیستند. کنارگذاری 
آن اطالع��ات، قابل فهم بودن را آس��ان 
می کن��د ام��ا در این ص��ورت اطالعات 

ناکامل و بالقوه گمراه  کننده می  شود.
ب��رای  مال��ی  گزارش  ه��ای   -
اس��تفاده کنندگانی ک��ه دان��ش معقول از 
فعالیت ه��ای اقتصادی دارند و اطالعات 
را به طور پی گیرانه بررسی می  کنند، تهیه 
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می  ش��وند اما این افراد هم ممکن است، 
به کمک مش��اوره در م��ورد پدیده  های 

اقتصادی پیچیده نیازمند باشند.
- اگ��ر اطالعات به ط��ور صادقانه و 
مرب��وط ارائه نش��وند، ویژگی  های کیفی 

ثانویه آن ها را مفید نمی کنند. 
- گاه یک ویژگ��ی کیفی ثانویه باید 
از بین برود تا ویژگ��ی دیگر به حداکثر 
برس��د. مثاًل به کارگیری استاندارد جدید 
باعث کاهش قابل مقایسه بودن می شود 
اما در بلندم��دت موجب ارائه اطالعات 
مربوط و صادقانه می  شود. در این مواقع 
باید افشای مناسب برای جبران غیرقابل 

مقایسه بودن ارائه شود. 
فراگی��ر  محدودی��ت  هزین��ه ی   -
در خص��وص اطالعات��ی اس��ت که در 

گزارش های مالی ارائه می  شوند. 
تهیه ی  هزینه  های  استفاده  کنندگان   -
اطالعات را می  پردازند اما اگر اطالعات 
م��ورد نی��از تهیه نش��وند آن ه��ا مجبور 
خواهند بود اطالع��ات را از جای دیگر 

با هزینه  های اضافی تهیه کنند.
- ارائه ی اطالعات مربوط، که به طور 
صادقانه بیان شده است منجر می  شود که 
اس��تفاده  کنندگان تصمیمات مطمئن  تری 
اتخ��اذ کنند. این امر ب��ه عملکرد کارآتر 
منج��ر می  ش��ود و هزین��ه ی س��رمایه ی 

کمتری برای اقتصاد دارد.
 - در زمان اعمال محدودیت هزینه 
در تدوین اس��تاندارد، هی��أت اطالعاتی 
مال��ی،  اطالع��ات  تهیه  کنن��دگان  از  را 
و  اساتید  حسابرس��ان،  استفاده کنندگان، 
سایرین به دست می  آورد و در اکثر مواقع 
ارزیابی با ترکیب اطالعات کمی و کیفی 

صورت می  گیرد.
- به خاطر ذهنیت ذاتی اش��خاص، 
ارزیاب��ی هزینه و فایده ی گزارش ��گری 
اق��الم متفاوت اس��ت، بنابراین هیأت به 
واحدهای گزارش گری به خصوص توجه 
ندارد ام��ا در ارزیابی هزین��ه و منفعت، 
الزامات گزارش��گری مشابهی برای تمام 

مؤسس��ات  قلم��داد نمی کن��د )هی��أت 
مالی،بیانیه  حس��ابداری  اس��تانداردهای 

شماره 2010،8(. 
7-مباحثمربوطب��هنتیجهگیری

درموردتدوینبیانیه8
این بخ��ش از مقاله ش��امل مباحثی 
اس��ت که  برای رسیدن به بیانیه 8 انجام 
ش��ده اس��ت و می تواند م��ا را در درک 
چرای��ی تغییرات انجام ش��ده یاری کند 
و ش��امل دالیلی برای پذیرش بعضی از 
گزینه  ها و رد سایر گزینه ها است. هیأت 
عنوان می  کند که برخی از اعضای هیأت 
به بعضی از عوامل ارزش بیشتری نسبت 

به سایر  عوامل دادند.
- هی��أت، فرایند تدوین ویژگی های 
کیف��ی اطالع��ات مال��ی را با بررس��ی 
چارچوب و مفاهیم خود و سایر مراجع 
استانداردگذاری ش��روع کرد. در ژوییه 
2006، در این زمینه هیأت استانداردهای 
حس��ابداری مال��ی و هیأت اس��تاندارد 
بین المللی مقاله بحث موضوعی را منتشر 
کردند و 179پاس��خ دریافت شد. در ماه 
مه 2008، هیأت استانداردهای بین  المللی 
و هیأت اس��تانداردهای حسابداری مالی 
مش��ترکاً پیش  نوی��س ارائه دادن��د. که با 
لحاظ 142 پاسخ به پیش  نویس، نتیجه ی 

آن انتشار بیانیه 8 بود.
ب��رای هم��ه ی  - معیارهای��ی ک��ه 
جنبه های گزارش ��گری مالی در دسترس 
هستند ش��امل ش��ناخت، عدم شناخت، 
اندازه  گی��ری، طبقه  بندی، ارائه و افش��ا 
اس��تانداردهای  تدوی��ن  در  هس��تند. 
حس��ابداری مالی، هی��أت معیارهایی را 
انتخ��اب می  کند که به بهترین ش��کل به 
اه��داف گزارش ��گری مالی دس��ت پیدا 
کند. تهیه کنندگان اطالعات مالی باید از 
میان معیارها، اگر استاندارد قابل اجرای 
مشخصی برای آن وجود نداشته و یا اگر 
اعمال استاندارد خاصی مستلزم قضاوت 
یا انتخاب باشد، برای دستیابی به اهداف 

گزارش گری مالی برگزینند.

- در فص��ل 1 بی��ان می  ش��ود ک��ه 
ه��دف گزارش ��گری مال��ی ب��ا اهداف 
عمومی، فراه��م کردن اطالع��ات مالی 
در مورد واحد تجاری اس��ت به طوری 
که برای س��رمایه  گذاران فعلی و بالقوه، 
وام دهن��دگان و س��ایر اعتباردهن��دگان 
ب��رای تصمیم  گیری در مورد منابع واحد 
تج��اری مفید باش��د. تصمیم  گیرندگانی 
ک��ه بر چارچوب نظری ب��ر آن ها تمرکز 
می کنند س��رمایه گذاران فعل��ی و بالقوه، 
وام  دهن��دگان و س��ایر اعتبار دهن��دگان 
هس��تند. این هدف تا اندازه ی زیادی به 
اعم��ال قضاوت تاکی��د دارد و راهنمای 
کّمی ب��رای چگونگی اعمال قضاوت را 
فراهم می  کند. این فص��ل اولین قدم در 
اعمال قضاوت برای رسیدن به آن هدف 
را توصیف می  کند. آن ویژگی  های کیفی 
را که صورت های مالی باید داشته باشد، 
برای این که به اهداف گزارش گری مالی 
دس��ت پیدا کن��د، را توصی��ف و تعیین 

می  کند. 
- فصل  ه��ای بع��دی از ویژگی  های 
کیف��ی برای کمک به انتخاب ش��ناخت، 
اندازه گیری، و سایر جنبه  های گزارش گری 

مالی کمک خواهند گرفت.
- فص��ل 3 بین ویژگ��ی  های کیفی 
بنیادین ک��ه حیاتی  تری��ن ویژگی کیفی 
است و ویژگی  های ثانویه که در درجه ی 
اهمی��ت کمتری هس��تند، تف��اوت قایل 
می شود. مقاله بحث موضوعی به وضوح 
بی��ن آن ویژگی ه��ای کیف��ی تمایز قایل 
نش��د. اما چون پاس��خ  دهندگان را دچار 
س��ر در گمی کرده ب��ود، در پیش  نویس 

بین آن ها تفاوت قایل شد.  
- بعض��ی از پاس��خ  دهن��دگان ب��ه 
مقال��ه بح��ث موضوع��ی بی��ان کردند 
که هم��ه ی ویژگی  ه��ای کیف��ی باید به 
طور مس��اوی لحاظ ش��وند و تمایز بین 
ویژگی ه��ای بنیادین و ثانوی��ه اختیاری 
است. دیگر پاسخ  دهندگان اظهار داشتند 
که ویژگی های کیفی بنیادین به ش��رایط 
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بس��تگی دارد. بناب��ر این تف��اوت میان 
ویژگی  های کیفی مناسب نیست.

- هیأت موافق اختیاری بودن تمایز 
نیس��ت چون اطالعات مال��ی بدون دو 
ویژگ��ی کیف��ی بنیادی��ن مرب��وط بودن 
و ارائ��ه ی صادقانه س��ودمند نیس��ت و 
نمی تواند ب��ا قابلیت مقایس��ه و قابلیت 
تأیید و ب��ه موقع بودن و قابل فهم بودن 
بیشتر سودمند شود. به هر حال، اطالعات 
مالی که مربوط هستند و به طور صادقانه 
ارائه می  ش��وند، ممکن اس��ت حتی اگر 
ویژگی های ثانویه را نداش��ته باش��ند نیز 

مفید باشند.
- کام��اًل بدیهی اس��ت که اطالعات 
مالی فقط زمانی که توانایی ایجاد تفاوت 
در تصمیم گیری را داش��ته باش��ند، مفید 
هس��تند. مربوط بودن اصطالحی اس��ت 
ک��ه در چارچوب نظ��ری برای توصیف 
آن قابلیت ایجاد تفاوت در تصمیم  گیری 
مورد استفاده قرار می  گیرد. مربوط بودن 
یک ویژگی کیفی بنیادین برای اطالعات 

مالی سودمند است.
- تعریف مربوط بودن در چارچوب 
نظری هیأت استانداردهای بین  المللی، با 
تعری��ف چارچوب نظری بیانیه ش��ماره 
2 هیأت اس��تانداردهای حسابداری مالی 
در م��ورد ویژگی  های کیف��ی اطالعات 
حس��ابداری یکس��ان اس��ت. تعری��ف 
مرب��وط ب��ودن در چارچ��وب نظ��ری 
هیأت اس��تاندارد های بین  المللی این بود 
که اطالعات مربوط اس��ت فقط اگر در 
تصمیم اس��تفاده  کنندگان تف��اوت ایجاد 
نمای��د. ب��ه هر ح��ال، اس��تفاده  کنندگان 
اطالع��ات گوناگون از مناب��ع زیادی را 

مورد بررسی قرار می  دهند.
- هی��أت به ای��ن نتیجه رس��یده که 
واژه ی ارزش تأیید کنندگ��ی و بازخورد 
هم معنی هس��تند بنابراین واژه ی ارزش 
تأییدکنندگ��ی )برگرفت��ه از چارچ��وب 
بین المللی( را برای بیانیه 8 برگزیده اند. 

و  موضوع��ی  بح��ث  مقال��ه  در   -

مح�دودی��ت  اهم�ی��ت  پی�ش ن�وی��س 
فراگیر چ�ون ب��ه هم�ه ی ویژگ�ی  ه�ای 
کیفی مربوط اس��ت پیش��نهاد ش��ده بود 
ام��ا برخی از پاس��خ  دهندگان ب��ه مقاله 
بح��ث موضوعی عنوان کردن��د که: اگر 
چه اهمیت فراگیر اس��ت اما محدودیت 
نیس��ت بلکه جنب��ه ای از مرب��وط بودن 
اس��ت چ��ون اطالع��ات بی  اهمی��ت بر 
تصمیم گیری اثر ن��دارد. به عالوه هنگام 
تدوین استانداردها اهمیت ویژگی واحد 

محور است.
- هی��أت عن��وان می  کند ک��ه درک 
مش��ترکی از قابلیت اتکا وجود نداشت 
برخی آن را صرفًا عاری از خطای عمده 
و برخ��ی آن را ارائه ی صادقانه و برخی 
دقت تلق��ی می  کردند. چون تالش برای 
تش��ریح قابلیت اتکا بی  نتیجه بود، هیأت 
به دنبال واژه  ای بود تا هدف را بیان کند 
و در نهایت واژه  ی بیان صادقانه انتخاب 
ش��د. البته بس��یاری از پاس��خ  دهندگان 
مخال��ف این جایگزین��ی بودند و عقیده 
داشتند به جای آن هیأت می  تواند واژه ی 
قابلیت اتکا را بهت��ر توضیح دهد با این 
وج��ود هم��ان پاس��خ  دهندگان تعاریف 
متفاوتی که بیشتر به معانی قابلیت تأیید 
نزدی��ک ب��ود ارایه دادن��د. در نهایت به 
همین خاط��ر هیأت تصمیم به تغییر این 

واژه گرفت.
- خود واژه ارایه ی منصفانه در ذات 
خود حاوی رجحان محتوا بر شکل است 
و آوردن ای��ن واژه در بیانی��ه 8 اضافه به 

نظر می  رسید.
- ب��ه خاطر تض��اد محافظ��ه  کاری 
بیانیه  ب��ا بی طرف��ی، محافظ��ه  کاری در 
گنجانده نشده اس��ت. برخی با این نظر 
هیأت مخالف بودن��د و معتقد بودند در 
برخی ش��رایط که تعصب موجب ایجاد 
اطالعات مربوط  تر است، مطلوب است. 
آن ه��ا معتقدند در مواجهه ب��ا برخی از 
مدیریتی  بسیار خوش بینانه ی  برآوردهای 
ب��رآورد محافظه  کاران��ه از دارایی ه��ا و 

بدهی  ها مطلوب است. اما کم تر از واقع 
بیان نمودن دارایی و بیش��تر از واقع بیان 
نمودن بدهی در یک دوره موجب بیشتر 
از واقع بیان نمودن عملکرد دوره ی آتی 

می  شود.
- برخ��ی از پاس��خ  دهندگان معتقد 
ناممکن  ب��ه بی  طرف��ی  بودند رس��یدن 
اس��ت چون اطالعات باید هدف داشته 
باش��ند و اطالعات هدف دار بی طرفانه 
نیس��ت. ام��ا هی��أت اعتق��اد دارد این 
واقعیت ک��ه اس��تفاده  کنندگان بر مبنای 
اطالعات گزارش ش��ده عم��ل می کنند 
نش��ان گر عاری از بی  طرفی نیس��ت. در 
صورتی اطالعات بی  طرفانه نیس��ت که 
آن اطالع��ات به ش��کلی بیان ش��ود که 
اس��تفاده  کننده را به اقدام از پیش  تعیین 

ش��ده  وا دارد.  
- هیأت اس��تانداردهای حسابداری 
مالی قابل مقایس��ه ب��ودن را در بیانیه 2 
ویژگی کیفی ثانویه در نظر می  گرفت در 
حالی که هیأت استاندارد های بین المللی 
آن را ویژگ��ی کیفی اولی��ه. با این وجود 
حتی اگر اطالعات قابل مقایس��ه نباشند، 
اگر مربوط بوده و صادقانه ارایه ش��وند، 
مفیدن��د. بنابرای��ن قاب��ل مقایس��ه بودن 

 ویژگی کیفی ثانویه است.
- درمقاله ی بحث موضوعی قابلیت 
تأیید جزو ارایه ی منصفانه گنجانده شده 
بود اما برخی از پاس��خ  دهندگان اش��اره 
کردند که گنجاندن قابلیت تأیید موجب 
مس��تثنی کردن اطالعاتی می ش��ود که به 
آس��انی قابل تأیید نیستند. مثاًل اطالعات 
مربوطی مثل جریانات نقدی مورد انتظار، 
عمر مفید و ارزش اسقاط گنجانده نمی-
 ش��ود. در نهایت هیأت با تأیید این منظر 
قابلیت تأیید را ج��زو ویژگی  های کیفی 
ثانویه )مطلوب اما نه الزامی( طبقه  بندی 

کرد.
- در مقاله ی بحث موضوعی به موقع 
بودن جزو مربوط بودن پیش��نهاد شد اما 
برخی از پاس��خ  دهن��دگان عنوان کردند 
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که ب��ه موقع بودن س��نخیتی ب��ا ارزش 
پیش بینی کنندگ��ی و ارزش تأیید کنندگی 
ندارد. در نهای��ت با توجه به این مطلب 
به موقع ب��ودن جزو ویژگی کیفی ثانویه 
طبقه  بندی ش��د. به موقع ب��ودن مطلوب 

اس��ت اما نه به ان��دازه ی مربوط بودن و 
ارایه صادقان��ه. بنابراین آن ویژگی کیفی 

ثانویه است.
- قاب��ل فهم ب��ودن ویژگ��ی کیفی 
ثانویه اس��ت چ��ون اگر ویژگ��ی کیفی 

بنیادی��ن می ب��ود اطالعاتی ک��ه مربوط 
ب��وده و صادقانه ارایه ش��ده ب��ه خاطر 
پیچیدگی زیاد گزارش نمی ش��د )هیأت 
اس��تانداردهای حس��ابداری مالی، بیانیه 

شماره 2010،8(.
خصوصیات کیفی
اطالعات سودمند

قابل فهم بودن

سودمندی در تصمیم

قابلیت مقایسه

محدویت ها

قابل اتکا بودنمربوط بودن

اهمیتارزش تاییدکنندگی ارائه صادقانهاحتیاطبی طرفیکامل بودنارزش پیش بینی کنندگی

تعادل بین خصوصیات کیفیتعادل بین منافع بر مخارج به موقع بودن

نگاره1- ویژگی های اطالعات میان استاندارد های حسابداری بین المللی

رجحان محتوا 
بر شکل

ویژگی های کیفی اطالعات 
سودمند

ویژگی های کیفی ارایه اطالعات

محدویت های حاکم بر ویژگی های کیفی

مربوط بودن

قابل فهم بودن

ثبات رویهمیزان توان استفاده کنندگان افشای مناسبادغام و طبقه بندی

قابل مقایسه بودن

قابل اتکا بودن

کامل بودنانتخاب خاصهارزش تاییدکنندگی و ارزش پیش بینی کنندگی ارائه صادقانهاحتیاط

موازنه بین خصوصیات کیفیبه موقع بودن مالحظات منفعت و هزینه

نگاره2- ویژگی های کیفی اطالعات میان استاندارد های حسابداری ایران

رجحان محتوا 
بر شکل

اهمیت کیفیت آستانه ای

بی طرفی
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8-مقایسهیویژگیهایکیفی
 همان طور که در نگاره  های 1، 2، 3 
و 4 مش��اهده می  شود ویژگی  های کیفی 
اولیه در هر س��ه بیانیه ی شماره 2هیأت 
اس��تانداردهای حسابداری مالی و هیأت 
بیانی��ه 2  بین  الملل��ی و  اس��تانداردهای 
اس��تاندارهای حسابداری  تدوین  کمیته 
ایران یکس��ان اس��ت اما در بیانیه شماره 
8 هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 
ارائه ی صادقان��ه جای قابل اتکا بودن را 
گرفته تا هیأت استانداردهای حسابداری 
مالی و هیأت استانداردهای بین  المللی تا 
ح��دودی از تضاد بین ویژگی  های کیفی 
اولیه کاس��ته باش��ند. رجح��ان محتوا بر 
ش��کل، محافظه  کاری و قابلیت تأیید که 
در چارچوب نظری هیأت استانداردهای 

حس��ابداری بین  المللی و بیانیه شماره 2 
هیأت اس��تانداردهای حس��ابداری مالی 
ج��زو ویژگی قابل اتکا ب��ودن بودند که 
در بیانیه ش��ماره 8 هیأت استانداردهای 
نش��ده  اند.  مال��ی گنجانده  حس��ابداری 
رجحان محتوا بر ش��کل، محافظه  کاری 
ح��ذف ش��ده اند و قابلی��ت تأیید جزو 

ویژگی کیفی ثانویه است.
چارچ��وب نظ��ری ای��ران تقریبا به 
استثنای نحوه برخورد با ویژگی اهمیت 
برگرفت��ه از چارچ��وب نظ��ری هی��أت 
بین  المللی  حس��ابداری  اس��تانداردهای 
اس��ت. با نگاه اجمالی به بیانیه ش��ماره 
8 هیأت اس��تانداردهای حسابداری مالی 
کاماًل مشهود است که این بیانیه هم بیشتر 
متاثر از چارچوب نظری اس��تانداردهای 

حس��ابداری بین  المللی اس��ت تا هیأت 
در  مال��ی.  اس��تانداردهای حس��ابداری 
ضمن در چارچوب نظری استانداردهای 
حس��ابداری بین  المللی وزنه ی قابل اتکا 
بودن بیش��تر از مربوط بودن است اما در 
بیانیه 8 هیأت استانداردهای حسابداری 

مالی تعادلی بین آن ها مشاهده می  شود.
یکی از تفاوت  های مشهود بین بیانیه 
8 هیأت اس��تانداردهای حسابداری مالی 
و بیانی��ه  ه��ای قبلی ویژگی  ه��ای کیفی 
ثانویه است. از اهمیت ویژگی  های قابل 
فهم بودن و به موقع بودن کاسته شده و 
جزو ویژگی  های کیفی ثانویه طبقه بندی 
ش��ده اند، در حالی که به موقع بودن در 
بیانی��ه ش��ماره 2 هیأت اس��تانداردهای 
حس��ابداری مال��ی جزو مرب��وط بودن 

ویژگی های کیفی اطالعات سودمند

منافع هزینه ها

سودمندی در تصمیم گیری

ارائه منصفانهمربوط بودن

ارزش تاییدکنندگی بی طرفیکامل بودنارزش پیش بینی کنندگیاهمیت عاری از خطا

قابلیت مقایسه شامل ثبات رویهقابلیت تایید به موقع بودن

FASB 8 نگاره3- ویژگی های کیفی اطالعات بیانیه شماره

قابل فهم بودن

ویژگی های کیفی اطالعات سودمند

منافع هزینه ها

قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه

قابل اتکاء بودنمربوط بودن

ارزش پیش بینی کنندگی ارزش تاییدکنندگی )بازخورد( بی طرفیارائه صادقانهبه موقع بودن

FASB 2 نگاره4- ویژگی های کیفی اطالعات بیانیه شماره

اهمیت کیفیت آستانه ای

قابلیت تایید

قابل فهم بودن

سودمندی در تصمیم گیری
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و در چارچ��وب نظری اس��تانداردهای 
حس��ابداری بین  المللی و بیانیه 2 کمیته 
تدوین اس��تاندارهای حس��ابداری جزو 
محدودیت ب��ود. قابل فه��م بودن جزو 
ویژگی  های کیفی اولیه در هر س��ه بیانیه  
شماره 2 هیأت استانداردهای حسابداری 
مالی و چارچوب نظری اس��تانداردهای 
حس��ابداری بین  المللی و  بیانیه 2 کمیته 

تدوین استانداردهای حسابداری بود.
9-نتیجهگیری

با توجه به تغییرات سریع در حوزه ی 
تجارت نیاز به تغییرات در استانداردهای 
حس��ابداری نیز غیرقاب��ل پرهیز به نظر 
با توجه  می رسد. جامعه ی حس��ابداری 
به بح��ران مالی و نقش حس��ابداری در 
آن مورد انتقاد وس��یع قرار گرفته اس��ت 
با توجه ب��ه این موارد فوق هیأتی تحت 
عنوان هیأت مش��ورتی بح��ران مالی در 
س��ال های اخیر تش��کیل یافته و بر نحوه 

تدوین استانداردها ناظر است. 
 همان طور که هندریکسون می  گوید 
چارچوب نظری همانند قانون اساس��ی 
اس��ت و اس��تانداردها قوانین مش��تقه از 
آن اس��ت. حال هی��أت اس��تانداردهای 
تدوی��ن  هی��أت  و  مال��ی  حس��ابداری 
اس��تانداردهای بین  الملل��ی  تصمی��م به 
تغیی��ر این قانون اساس��ی نموده اس��ت 
انتظار می  رود ش��اهد رویکردهای جدید 
و یکنواخ��ت با توجه ب��ه هماهنگی این 
دو هیأت به عن��وان مرجع اصلی تدوین 
استانداردها در تدوین استانداردها باشیم. 
در ضمن با تغیی��ر واژه ی قابل اتکا بودن 
ب��ه ارایه صادقانه اگر چ��ه این دو هیأت 
ادعا می  کنند معانی این دو مش��ابه اس��ت 
ام��ا می  توان پیش  بینی کرد که صداقت در 
ارایه واژه  ای است که بار اخالقی هم دارد 
و شاهد تدوین اس��تانداردهای با ویژگی 
مربوط  بودن باشیم. در کل می  توان گفت 

با کاهش قابلی��ت اتکا می  توان بر تدوین 
اس��تانداردهایی مغایر با اصل بهای تمام  
شده امید داشت. همان  طور که در بند 30 
فصل 3 بیانیه 8 عنوان می کند "تحقیقات 
تجربی نشان از همبستگی ارایه ی منصفانه 
و مربوط بودن با قیمت  های بازار حقوق 
صاحبان سهام و ابزار بدهی دارد اگر چه 
این تحقیقات در م��ورد ارزیابی جداگانه 
ارایه ی منصفان��ه و مربوط بودن حاصلی 

نداشت." 
 با مطالعه چه��ار چارچوب نظری، 
کام��اًل مش��هود اس��ت ک��ه چارچوب 
بین الملل��ی تاثی��ر به س��زایی در تدوین 
چارچوب نظری جدید داشته است و با 
توجه به این که چارچ��وب نظری ایران 
عمدتاً برگرفت��ه از چارچوب بین  المللی 
اس��ت می  ت��وان انتظار داش��ت کمیته ی 
تدوین اس��تانداردهای حس��ابداری هم 

اقدام به اصالح چارچوب نظری کند.
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