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 حسابداری دادگاهی

 حسابداری دادگاهی چیست؟هدف اصلی ان چیست؟ .1

مناسب به معنی  Forensicلغت .علم گردآوری و ارائه اطالعات مالی به شکلی که دردادگاه بر علیه متهم جرائم اقتصادی قابل قبول باشد 

شاخه ای از حسابداری باشد که ماهیتًا با قضاوت حسابداری دادگاهی در این معنی شاید است . ی استفاده در یک دادگاه یا محکمهبرا

تمرکز اصلی حسابداری دادگاهی روی تجزیه وتحلیل تبیین کننده پدیده ها شامل کشف حقه دادگاهی در ارتباط است..

 ها و ترفند ها و اثرات آن در حوزه ی سامانه حسابداری است 

ترس از تقلب  .  ، رسیدگی و برمال کردن فعالیت های متقلبانه در درون و بیرون سازمان است اهداف اصلی حسابداری دادگاهیی از یک

 علت استخدام و به کار گماشتن او بوده است و انتظار می رود در صورت بروز تقلب و کالهبرداری آن را پیدا کند.

 ابداری دادگاهی و حسابرسی چپیست؟تفاوت حس .2

در پاسخ به این سوال باید گفت ،تفاوت آن با حسابرسی مستقل است اهیت حسابداری دادگاهی یکی از سواالت رایج در خصوص م

نوع نگاه حسابداران دادگاهی به معامالت طوری دیگری است .یکی از تفاوت های اساسی حسابرسی مستقل و حسابداری دادگاهی 

 هستند. درحالیکه حسابداران دادگاهی در جستجوی سر نخ ها  در مرکز ثقل کار حسابرسان قرار دارد مفهوم اهمیتاین است که 

اقالم مورد رسیدگی برای حسابداران دادگاهی  اهمیت وتراکنشی که اندکی متفاوت است و می تواند دری را به سوی حقایق بگشاید

  چندان مهم نیست .

 حسابرسی حسابداری دادگاهی 

 حسابرسی اجباری است . م می شود حسابداری دادگاهی در پاسخ به یک رویداد انجا

 حسابرس باید تردید حرفه ای داشته باشد . حسابداران دادگاهی باید رو حیه ی بازجویی گری داشته باشند 

 استانداردهای گزارشگری است،معیار  با رسیدگی مالی سر و کار دارد .

مناقشات استفاده  یافته ها به عنوان شواهد در دادگاه یا به منظور حل و فصل دعاوی و

 می شود.

اطمینان از اینکه صورتهای مالی عاری از تحریفات با 

 اهمیت است

 بر صورتهای مالی و ارقام مرتبط با آنها تمرکز دارد پوشش مسائل مالی و غیر مالی در حسابداری دادگاهی گسترده تر است.

ر نسبت به درستی و منصفانه بودن صورتهای اظهار نظ اظهار نظر نسبت به سالمت یک حساب یا وقوع تقلب در آن

 مالی

 بررسی نمونه ای اسناد و مدارک یافتن اسناد و مدارک تأیید کننده یک اختالس

 در یک دوره زمانی معین انجام می شود بدون محدودیت

 اظهار نظر مقبول،مشروط و یا مردود تعیین وقوع تقلب و معرفی متقلبین احتمالی

دادگاهی رانام برده ؟ودالیل نیاز به حسابدار دادگاهی رابیان کنید و نقش آن در ارتقای انواع حسابداری  .3

 عدالت را شرح دهید ؟

. 3 . بازبینی اسناد موجود2 جمع آوری اسناد الزم برای پشتیبانی یا رد یک ادعا -1  :حمایت مشاوره ای در دعاوی حقوقی -الف

. حاضر 6 . کمک به دستیابی به اجماع و اتفاق نظر  در دعاوی5  شات کارشناسی دیگران. بررسی گزار4 کمک به پرس و جو از شاهدان

  بودن در دادرسی، استماع اظهارات و مدارک گروه های مقابل
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اظهارنظر کردن با  -  2    انجام تحقیقات الزم در رابطه با کیس موردنظر و جمع آوری داده های متنوع  -1: گواهی کارشناس-ب

  استفاده از این اظهارنظر برای آگاه کردن قاضی و مشاوران حقوقی در دادگاه-3 استفاده از این داده ها

در حقیقت یک حسابدار دادگاهی با ارزش گذاری ، برآورد خسارت های اقتصادی، شهادت دهی به عنوان یک شاهد خبره ، ارزیابی سود 

زینه ها و درآمدها از دادخواهی ها پشتیبانی می کند .در این نقش از حسابدار دادگاهی خواسته می شود تا های آینده و تجزیه وتحلیل ه

راجع به یک واقعیت شناخته شده یا حتی کشف نشده اظهار نظر کند . حسابدار دادگاهی در این جایگاه به گرد آوری مستندات به منظور 

می شود تا مستندات را مرور کند و ارزیابی خود را به دادگاه ارائه کند یا حوزه  ز وی خواستهپشتیبانی یا رد یک دادنامه کمک می کند .ا

هایی را که در آن ها زیان رخ داده است شناسایی کند هم چنین ممکن است از وی خواسته شود تا گزارش شاهد خبره ی مقابل را مطالعه 

 کند و نقاط قوت و ضعف آن را ارائه کند.

رایج ترین کار حسابداری دادگاهی ، رسیدگی به تقلب و تقلب یک ریسک حذف نشدنی درهر کسب و کار است: لببررسی تق-ج 

سرقت دارایی ها ، جعل اسناد و سند سازی ، دستکاری ثبت ها و  ها است.در یک تقسیم بندی تقلب ها را می توان به سه دسته تفکیک کرد

 .سوابق حسابداری 

 دادگاهی : الیل نیاز به حسابداراند

 افزایش دعاوی حقوقی افراد و موسسات به دلیل پیچیده تر شدن معامالت تجاری -1

 افزایش تعامالت افراد، موسسات و دولت در جامعه -2

 افزایش تقلب در حسابداری و دشوارتر شدن کشف این تقلبات-3

 افزایش شکست های مدیریت -4

 ررسی های تخصصی مالینیاز شدید مشاوران حقوقی و دادگاه ها به ب -5

 نقش حسابداری دادگاهی در  ارتقای عدالت :

در زمینه ی مسائل مالی و حسابداری، حسابداران دادگاهی و کارشناسان دادگستری می توانند ابعاد تخصصی رویداد مورد مناقشه را 

هبود کیفیت درواقع بانین، حکم صادر کند. برای دادگاه روشن و شفاف کنند تا دادگاه با داشتن اطالعات الزم بتواند مطابق با قو

 خدمات حسابداران دادگاهی و کارشناسان دادگستری از طریق:

 شرح و تبیین بهتر مسئله ی تخصصی مورد مناقشه برای دادگاه 

  افزایش درک دادگاه از ماهیت این  مسائل تخصصی 

 تناسب حکم صادر شده توسط دادگاه با واقعیت مسئله  

                                                                                                                                                                    

را توضیح فرایند کارحسابداران دادگاهی -بخصوصیاتی که یک حسابداردادگاهی باید دارا باشد و-الف .4

 ؟ددهی

تکنیک های ( 7       روانشناسی ( 6مدیریت کسب و کار( 5    جرم شناسی (4حقوق ( 3حسابرسی ( 2دانشی وسیع از حسابداری ( 1 )الف

  آمار( 9  مطالعاتی در زمینه کامپیوتر( 8 بررسی و آزمون

 نتیجه گیری -3تجزیه و تحلیل داده ها         -2گرداوری شواهدوداده ها   )ب 
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اثبات عینی ،اصلی ترین روش شناسی مورد استفاده توسط حسابداران دادگاهی است. آن ها سعی می کنند تا واقعیت را درک ، و 

یافته های خود را قبل از تشکیل دادگاه ارائه کنند حسابداران دادگاهی که حسابرسان دادگاهی یا حسابرسان بازجو هم نامیده می شوند 

 . سانه خود را در محکمه ی نهایی ارائه کنند ، اما آن ها داور نهایی برای انجام هر گونه قضاوت نیستند اغلب باید شواهد کارشنا

  حسابدار دادگاهی با توجه به شرایط پرونده رویه های زیر را به کار می گیرد:

تحلیل مدارک و مستندات تجزیه و . 5 کسب شواهد.4  طراحی برنامه رسیدگی ها.3  رسیدگی مقدماتی. 2 مالقات با مشتری .1

  تنظیم گزارش و ارائه به مراجع مربوط. 6  اطالعات گردآوری شده

 حسابداری منابع انسانی

 حسابداری منابع انسانی را تعریف کنید و دالیل اهمیت و ایرادات حسابداری منابع انسانی را توضیح دهید ؟ .1

مدیریت می گوید چه تغییراتی در طول زمان در منابع انسانی سازمان حسابداری منابع انسانی سیستم اطالعاتی است که به  الف :

رخ داده است. حسابداری منابع انسانی را میتوان تلفیقی از دو حوزه حسابداری ومدیریت منابع انسانی دانست که عبارتست از 

 A.A.Aابداری آمریکا)طبق تعریف انجمن حسوکاربرد مفاهیم وروشهای حسابداری در محدوده مدیریت منابع انسانی .

 ه منابع انسانی وگزارش این اطالعات به افراد عالقمند وذینفع.ر(عبارتست از فرایند تشخیص واندازه گیری اطالعات دربا

 حسابداری منابع انسانی بدین منظور به وجود آمده است که : آ.نب : اهمیت و اهداف :

گروههای داخل و خارج سازمان از طریق وارد کردن متغیرهای سرمایه بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیمات مالی مورد اتخاذ  .1

 انسانی به جمع متغیرهای سنتی تصمیم گیری مدیریت است

 جهت تهیه اطالعات برای ارزشیابی، حفاظت و توسعه منابع انسانی و بهبود یک سازمان ضروری است. .2

گیری از منابع انسانی چه از نظر کمی وچه از نظر کیفی  در  روشی برای ارزیابی عملکرد و تصمیم گیریهای  مدیریت  در بهره .3

 اختیار قرار میدهد.

 اطالعات الزم جهت اداره موثرتر و کارامد نیروی انسانی از جانب مدیر را مهیا می سازد. .4

 محاسبه میزان ارزشی كه منابع انسانی در سایر منابع مالی وفیزیكی سازمان ایجاد میكند. .5

بداری منابع انسانی  هدف حسابداری منابع انسانی را نه تنها شناسایی ارزش منابع انسانی مورد استفاده یا تحت کمیته ناظر بر حسا .6

کنترل یک شرکت قلمداد می کند بلکه بهبود بخشیدن به مدیریت منابع انسانی به منظور باال بردن کیفیت کاالها وخدمات را نیز 

 به عنوان هدف آن تلقی می نماید.

 ادات :ج : ایر

 بهای تمام شده منابع انسانی هزینه می شود. .1

 بهای تمام شده مخارج مربوط به منابع انسانی برای مدیریت روشن نیست. .2

 نبود اطالعات الزم برای برنامه ریزی وکنترل .3

 نبود مسئولیت اجتماعی .4

 عدم توجه به انگیزش کارکنان .5
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 مشکالت و مسائل مرتبط با منابع انسانی را شرح دهید ؟ .2

 آیا جایز است کارکنان به عنوان دارایی در صورتهای مالی گزارش شوند؟

انسانها در شمار داراییها نیستند بلکه خدماتی که انتظار میرود به وسیله انسان برای شرکت ارائه شود دارایی محسوب می شودو این طرز    

 دارایی) خدمات مورد انتظار( است.تلقی بدلیل اشتباه در عدم تفکیک بین شخص ارائه کننده خدمات و خود 

 آیا سرمایه گذاریهای انجام شده نسبت به انسانها باید دارایی محسوب شود یا خیرچه مخارجی باید مخارج سرمایه ای تلقی شوند؟

اگر سه معیار اصلی شناسایی اقالم به عنوان دارایی در مورد آن مصداق داشته باشد می توان آن را دارایی محسوب نمود به عبارتی اگر 

را نیز دارا باشد و از  قابلیت اندازه گیری بر حسب پولباشد و  خدمات بالقوه آیندهانتظار رود که سرمایه گذاری در نیروی انسانی دارای 

در صورت برقرار بودن معیار اول )  باشد در این صورت باید سرمایه گذاریهای مزبور را دارایی تلقی نمود کنترل پذیرد تجاری سوی واح

آن  منافع بالقوه آینده( اگر معیار دوم برقرار نباشد یعنی نتوان خدمات بالقوه آینده را بر حسب پول اندازه گیری کرد ممکن است بهتر باشد

 قلم دارایی به عنوان یک منبع تلقی کنیم را به جای یک

مخارج مربوط میشود وتنها به واسطه  :مهمترین معیار برای تعیین اینکه مخارجی دارایی تلقی شود یا هزینه جاری به منافع بالقوه آینده1نکته 

دمت خود را ترک کنند نمی توان سرمایه اینکه انسانها را نمی توان به مالکیت درآورد و افراد آزادند که هر گاه بخواهند موسسه محل خ

 گذاری در نیروی انسانی را به عنوان هزینه های دوره ای تلقی نمود به عبارت دیگر لزومی ندارد که کنترل مطلق برقرار باشد.

 این مخارج چگونه باید مستهلک شوند؟ 

باید طی عمر مفید براوردی مستهلک شوند . هدف اصلی از اگر چه داراییهای نامشهودعمر مفید نامحدود دارند اما از لحاظ حسابداری 

استهالک داراییهای انسانی تطابق استفاده از دارایی با منافع حاصل از آن است بنابراین داراییهای انسانی باید در طی عمر مفید) عمر 

داراییها به صورت گروهی ممکن است سرویسدهی( مورد انتظار که باید براورد شود مستهلک گردد.: باید توجه داشت که استهالک 

مناسبتر از استهالک جداگانه و یک یک داراییها باشد . بنابراین سازمان می تواند از شیوه استهالک گروهی یا فردی استفاده کند ) 

 استهالک گروهی نسبت به کارگران وکارکنان دفتری و استهالک فردی نسبت به مدیران اعمال گردد(.

دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر  دارایی انسانی ممکن است به    چه شرایطی باید از حسابها حذف شوند؟ این داراییها تحت

د که در این صورت مانده مستهلک نشده دارایی انسانی باید به عنوان زیان در برآوردهای دوره های خدمت تعدیل یا از حسابها حذف گرد

زمانی که بنا به دالیلی تغییر با اهمیتی در عمر سرویس دهی مورد انتظار فرد رخ دهد ، مچنین دوره ای تلقی شود که تغییر رخ داده است ه

 تعدیل وکاهش بهای تمام شده داراییهای انسانی مشابه نحوه عمل دارایی مشهود است(. دارایی باید تعدیل شود)

 د؟سرمایه گذاری در داراییهای انسانی چگونه باید در صورتهای مالی گزارش شون

یک جنبه داراییهای انسانی که مشکالت گزارشگری خارجی را به وجود می آورد ، احتمال ترک خدمت کارکنان است این عدم اطمینان 

 .حل کرد  با در نظر گرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمترا می توان 

به عنوان وسیله ای برای دستکاری سود وزیان استفاده چگونه می توان از احتمال اینکه حسابداری داراییهای انسانی 

 شود جلوگیری کرد ؟

تصمیم گیری در مورد سرمایه ای محسوب کردن داراییهای انسانی تا حد زیادی به درجه عدم اطمینان از یک وضعیت خاص بستگی     

باشد زیرا منافع آینده مورد انتظار آن بسیار کم ارزش دارد در برخی شرایط ممکن است منظور کردن نیروی انسانی به عنوان دارایی مفید ن

به بهانه اینکه حسابداری باید محافظه کار باشد نمی توان سرمایه است اما این شرایط باید به عنوان استثنا و نه یک قاعده کلی تلقی شود. 
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صورت ، صورت سود وزیان وترازنامه گمراه کننده  گذاری در نیروی انسانی را به عنوان هزینه های دوره طبقه بندی نمود زیرا درغیراین

میشود وممکن است مدیر را نسبت به تحریف اعداد وارقام مربوط به سود ترغیب کند همچنین نباید هدف بنیادی گزارشگری مالی که 

 تطابق درآمدها وهزینه های یک دوره است را فدای محافظه کاری نمود.

را نام ببرید و سه مورد را به د لخواه )یک نمونه پولی و یک نمونه غیر روش های اندازه گیری منابع انسانی  .3

 پولی (توضیح دهید ؟

 مدل فلم هولتز -4 روش ارزش اقتصادی)فعلی( -3 روش بهای جایگزینی  -2  روش بهای تمام شده تاریخی -1روش های پولی : 

روش دستمزدهای  -9 روش غرامت کار  -8نظریه مزایده یا روش بهای  فرصت از دست رفته  -7 نظریه ضریب ارزش  - 6 مدل مارکو -5 

 روش نرخ بازده تالشها -11 تنزیل شده تعدیل شده 

 ارزش گذاری منابع انسانی  -2 باورز–لیکرت  -1 روش های غیرپولی :

 :هزینه های مربوط به کارکنان از دو بخش تشکیل می گردد روش بهای تمام شده :

 الف(هزینه دوره جاری : همان حقوق ومزایای مستمر کارکنان می باشد

ب( سرمایه ای :  شامل هزینه های استخدام ، آموزش،آشنا سازی کارکنان واستقرار انها که هر یک از این هزینه ها به هزینه های جزئی 

 .تفکیک می گردند تحت عنوان دارایی انسانی طبقه بندی شده و طی سنوات خدمت کارکنان با نرخی براوردی مستهلک می شوند 

 مزایا :

بدلیل مستند بودن احتماال بیشتر از سایر روشها از سوی  -3   یک روش عینی است-2   . جاری حسابداری هماهنگی دارد با نحوه عمل-1   

 کاربرد آن ساده است -4    اداره مالیاتها پذیرفته می شود

 معایب :

 ی دهدکلیه اطالعات الزم را برای تصمیم گیریهای مدیران را در رابطه با نیروی انسانی نشان نم - 1

 ارزش اقتصادی دارایی انسانی الزاما با بهای تمام شده تاریخی ان مطابقت نمی کند  -2

 مزایای آتی منابع انسانی در نظر گرفته نمی شود -3

 ارتباط بین بازده ومخارج مربوط به نیروی انسانی بر اساس نرخهای از پیش تعیین شده استهالک ناممکن است -4

 .تعیین وجه تمایز بین اقالم منابع انسانی و سایر منابع وهمچنین تفکیک هزینه های منابع انسانی به جاری وسرمایه ای بسیار دشوار است  -5

 .تعیین نرخ استهالک داراییهای انسانی و پیش بینی زمان ترک خدمت کارکنان کار آسانی نیست-6

ابی ، انتخاب ،استخدام، آموزش ورشد هر کارمند در یک موسسه ممکن است برای به دلیل اینکه هزینه های مرتبط با کارمند ی -7

 کارمندان مشابه متفاوت باشد این روش ممکن است داراییهای انسانی را به ارزشهایی منتهی کند که قابلیت مقایسه خود را تا اندازه ای از

 . دست بدهد

سرمایه است . برخی از محققان بر اساس این نظریه معتقدند که قیمت بازار  این نظریه مبتنی برتئوری ارزشنظریه ارزش اقتصادی : 

داراییها عبارتست از ارزش تنزیل شده منافعی که در آینده از این داراییها حاصل می شود . این مساله در مورد حقوق ودستمزد کارکنان 

رکنان برای یک زمان مشخص ویا برای مقدار کار معینی است و مصداق ندارد زیرا حقوق ودستمزد پرداختی ، بهای استفاده از خدمات کا

قیمت بازار کار به مفهوم دقیق قابل مقایسه با قیمت داراییها نیست زیرا بازار کار به شدت تحت تاثیر قانون کار، مقررات صنفی و 
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عملی نیست . با این وجود برخی معتقدند که قراردادهای دسته جمعی کار می باشد در نتیجه مقایسه بازار کار با سایر بازارها چندان 

 درآمدهای آینده حاصل از خدمات منابع انسانی را می توان با استفاده از فرمول تنزیل کرد وبه عنوان ارزش منابع انسانی به حساب آورد 

هستند محدود کاربرد منطقی این روش به سازمانهای بزرگ اقتصادی که تعداد بیشماری نیروی انسانی در ان شاغل 

 می شود.

 معایب:

 در این مدل احتمال ترک خدمت فرد از سازمان به دالیلی غیر از بازنشستگی یا فوت در نظر گرفته نشده است -1

 احتمال تغییر موقعیت وپست فرد در زمانی که در سازمان مشغول خدمت است در این مدل در نظر گرفته نشده است -2

 ل است و نرخ احتمال بقا بر فرضیه ارقام متعدد آماری مبتنی استبرآورد درآمد کارکنان مشک -3

 بکارگیری این روش در حسابداری منابع انسانی با اصول پذیرفته شده حسابداری سازگاری ندارد -4

-لیکرتدر حالی که مدل فلم هولتز عوامل تعیین کننده ارزش یک فرد برای سازمان را بررسی می کند ،مدل :  باورز –مدل لیکرت 

 باورز عوامل تعیین کننده ارزش گروهی را مورد بررسی قرار می دهد .این مدل شامل سه متغیر به شرح زیر است :

 توسط مدیریت مانند ساختار سازمانی ، خط مشی های مدیریت و... : مستقل وقابل کنترل متغیرهای عّلی .1

المت وتواناییهای عملیاتی سازمان اند مانند وفاداریها،طرز تلقیها نشان دهنده وضعیت داخلی ، س :(متغیرهای مداخله کننده )واسطه .2

 و ...

متغیرهای وابسته ای هستند که منعکس کننده نتایج بدست آمده توسط سازمان اند مانند بهره وری، رشد، متغیرهای نتیجه نهایی:  .3

 عایدات و...

متغیرهای مداخله کننده ، موجبات تولید برخی از متغیرهای نتیجه نهایی برخی متغیرهای عّلی با تحریک برخی از این مدل بیان می کند که 

پس ارزش یک سازمان انسانی ناشی از را فراهم می سازد ) عّلی بر واسطه ای تاثیر می گذارد و نتایج نهایی سازمان را تعیین می نمایند(

  امتیازات تخصیص یافته به متغیرهای علی و واسطه ای آن سازمان می باشد.

 روش های گزارش گری منابع انسانی را شرح دهید ؟ 44

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام : ارائه درگزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام-1

كه  اغلب شامل اطالعاتی درباره مخارج مربوط به منابع انسانی است كه ممكن است چشمگیر یا حتی به نسبت مهمتر از مخارجی باشد

،گزارش هیات مدیره  برای داراییهای عینی انجام شده است.به عنوان یك اقدام اولیه در مورد نحوه عمل حسابداری داراییهای انسانی

 ممكن است مخارج انجام شده برای آموزش كاركنان خود را جداگانه گزارش دهد.

مدیریت به توسعه منابع انسانی را به عنوان عامل كند تا میزان توجه این گونه اطالعات به سرمایه گذاران وتحلیل گران مالی كمك می      

حیاتی برای تضمین سود دهی شركت در بلند مدت ارزیابی كنند.به عالوه گزارش هیات مدیره باید شامل اطالعاتی در مورد ترك خدمت 

یدی ومتخصصان فنی خود نیز كه ممكن است به كاركنان از لحاظ روند وهزینه آن نیز باشد.شركت باید در موردترك خدمت مدیران كل

رقبای تجاری شركت ملحق شوند یا رقیب جدیدی رابوجود آورند گزارش دهد.این موضوع در صنایعی كه با تكنولوژی پیش میروند 

 وتحقیق وتوسعه دانش فنی در آنها نقش اساسی ومهمی دارد غیر عادی نخواهد بود وامكان اتفاق آن وجود دارد. 

 پیشنهاد موسسه این است شده پیشنهاد اندرسن آرتور حسابرسی موسسه توسط روش این: ئه درگزارش داراییهای نامشهودارا-2

 گزارش جداگانه صورت به مالی صورتهای در میگردد انسانی منابع جمله از نامشهود داراییهای صرف كه ای عمده مبالغ كه میكند
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 به شدید وابستگی با كه شركتهایی ویژه میشوندبه متحمل نامشهود داراییهای رابطه در را هنگفتی مخارج كه شركتهایی عالوه به.شود

 وخرید ادغام طریق از كه شركتهایی وهمچنین میكنند كالنی گذاری سرمایه خود كاركنان برای كه خدماتی ،شركتهای تكنولوژی

 ارایه را خود نامشهود داراییهای از صورتی باید میكنند رشد موجود تجاری های فعالیت سرقفلی برای هنگفت مبلغ وپرداخت سهام

 گذشته های دوره در وهمچنین جاری دوره در نامشهود داراییهای انواع برای شده انجام مخارج بیانگر باید گزارش این.كنند

 ارائه واقعیت از كمتر شركت داراییهای ارزش زیرا است كننده گمراه ترازنامه كه است آن روش این مهم محدودیت.باشد

 اند شده واقع كه ای دوره در انسانی ی داراییها به مربوط مخارج كلیه ،زیرا است شده تعریف نیز زیان یا سود گیری اندازه.میشوند

 .بود خواهد شده تعریف نیز گذاری سرمایه بازده گیری اندازه ترتیب همین وبه شده تلقی جاری هزینه

 نامشهودی مانند سرمایه انسانی :دالیل عدم گزارشگری دارایی 

 نبود یک چارچوب گزارشگری که برپایه آن بتوان اطالعات زیادی درباره نیروی کارارائه کرد-1

 نبود بانکهای اطالعاتی الزم واطالعات حسابرسی شده برای ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاران درزمینه سرمایه انسانی-2

 عدم درک این اطالعات توسط سرمایه گذارانمشکالت گردآوری اطالعات و-3

شركتها میتوانند مجموعه ای از صورتهای مالی را كه در برگیرنده سرمایه گذاری  : ارائه درصورتهای مالی حسابرسی نشده-3

در داراییهای انسانی طبق روش های پیشنهادی حسابداری منابع انسانی است به عنوان تكمیل اطالعات به همراه صورتهای مالی ساالنه 

از صورتهای مالی اساسی كه طبق اصول پذیرفته شده جداصورتهای مالی مزبور باید ارائه كنند.در گزارشها تصریح خواهد شد كه 

  .حسابداری تهیه وارائه شده اند مورد بررسی قرار گیرند

در این روش سرمایه گذاری در داراییهای انسانی به عنوان دارایی بلند مدت مطرح :  ارائه درپیوست صورتهای مالی اساسی-4

ود.اگر چه این عمل در مورد سرمایه گذاریها در منابع انسانی معمول ومتداول نیست ودر زمان عمر مفید مورد انتظار آن مستهلك میش

اما برخی شركتها از آن پیروی كرده اند.برخی از موسسه ها وشركتها نظیر خطوط هواپیمایی ،صنایع الكترونیك وباشگاههای ورزشی 

 روش را اعمال میكنند. وحرفه ای كه بخش عمده سرمایه آنان را نیروی انسانی تشكیل میدهد این

 حسابداری محیط زیست

 را تعریف کنید و اصطالحات حسابداری زیست محیطی را بیان کنید ؟حسابداری محیط زیست  .1

حسابداری محیط زیست شاخه های از حسابداری است که به جمع آوری اطالعات هزینه های زیست محیطی وبه کارگیری این اطالعات 

شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایــش توان  وبه قیمت تمام شده کاالها و خدمات می پردازد.در انجام مجاسبات مربوط 

سیستم های حسابداری در جهت شناسایی ، ثبت و گزارشگری آثار ناشی از تخریب و آلودگی زیست محیطی می شود.هدف حسابداری 

 عملکرد، تصمیم گیری، کنترل و گزارشگری به مدیران یاری رساند.زیست محیطی فراهم آوردن اطالعاتی است که برای ارزیابی 

حسابداری درآمد ملی مقیاسی از اقتصاد کالن است و می تواند اطالعاتی در مورد اندازه ،کیفیت و ارزش منابع  :حسابداری درآمد ملی

در این زمینه حسابداری زیست محیطی  دکنل تجدید و غیر قابل تجدید ارائه مصرف شده ملت و یا یک قوم برای هر دو گروه قاب

بعضی از کاالهای زیست  این است که قابل توجه در حسابداری درآمد ملی زیست محیطی تهحسابداری منابع طبیعی نیز نامیده می شود. نک

. هیزم جمع آوری شده از  محیطی اگرچه ایجاد کننده ارزش افـــــــزوده اقتصاد می باشند اما در بازار مورد داد و ستد قرار نمی گیرند

 جنگل برای سوخت ، ماهی صید شده از طبیعت برای مصرف در گیاهان دارویی مثال هایی از این قبیل کاال ها هستند .
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برون سازمانی از    :حسابداری مالی شرکت را قادر می سازد تا گزارش های مالی را برای استفاده کنندگان حسابداری مالی زیست محیطی

است  (GAAP)قبیل : سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و .....  تهیه نمایند . مبنای تهیه این گزارشات مالی " اصول پذیرفته شده حسابداری " 

 حسابداری مالی زیست محیطی  الزاماتی را جهت افشای بدهی ها و هزینه های زیست محیطی مقرر کرده است .

حسابداری زیست محیطی در زمینه های حسابداری مدیریت به استفاده مدیران از اطالعات مربوط به :ت محیط زیستحسابداری مدیری

زیر مجموعه ای از حسابداری زیست محیطی  ودهزینه ها و عملکرد زیست محیطی شرکت برای گرفتن هزاران تصمیم تجاری اشاره دار

عات برای تصمیم گیری درون سازمانی استفاده می شود اگر چه اطالعات حاصل شده است.این مفهوم به طور عام برای فراهم کردن اطال

 ارشگری برون سازمانی به کار رود.می تواند برای اهداف دیگری مانند گز

 دالیل توجه مدیریت به عملکرد زیست محیطی را شرح دهید ؟ .2

 مدیریت هستند:هزینه ها و عملکرد زیست محیطی شرکت به دالیل زیر بذل توجه خاص 

بسیاری از هزینه های محیط زیست را میتوان با استفاده از تصمیم گیری های تجاری بهتر ، سرمایه گذاری در فن آوری های سازگارتر  -1

 با زیست محیطی ) صنایع سبز( و طراحی دوباره فرآیندها و محصوالت تولیدی به طور قابل مالحظه ای کاهش داد و یا اصال آنها را حذف

 زیرا برخی از این هزینه ها ممکن است هیچ ارزش افزوده ای برای سیستم یا محصول ایجاد نکنند. کرد

مدیریت بهتر هزینه های زیست محیطی میتواند عملکرد زیست محیطی شرکت را نیز بهبود بخشیده و) از طریق کاهش آلودگی و حفظ  -2 

  سالمت عمومی( مزایای قابل مالحظه ای را برای جامعه به همراه داشته باشد

ا و محصوالت تولیدی می تواند بهایابی درست و درک درست هزینه های زیست محیطی و اطالع از عملکرد زیست محیطی فرآینده -3

صحیح و همچنین قیمت گذاری محصوالت را بهبود بخشیده و به شرکت ها در طراحی فرآیندها و محصوالت سازگارتر با زیست محیطی 

  یاری رساند

یای رقابتی برای محصوالت شرکت ثابت شده است با توجه به فرآیندها و محصوالت تولیدی منطبق با شرایط زیست محیطی بهتر، مزا -4

 در میان مشتریان ایجاد می کند.

بهایابی زیست محیطی به چه جنبه هایی اشاره می کند و هزینه های زیست محیطی در شرکت ها درچه  .3

 طبقاتی جای می گیرند ؟

 جنبه مهم اشاره دارد: 2واژه بهایابی زیست محیطی حداقل به 

هزینه های خصوصی ، خاص شرکت یا مثل یت های مالی شرکت را تحت تاثیر قرار میدهندهزینه هایی که به طور مستقیم فعال -1

 داخلی نامیده می شود.

هزینه های منحصر به فرد زیست محیطی که شرکت ها مسئول آن نیستند و هیچ پیامد اقتصادی مستقیمی برای فعالیت های مالی  -2

 می شوند. این هزینه ها ،هزینه های اجتماعی نامیده شرکت ندارند

ات در چه زمینه ای استفاده چگونگی تعریف شرکت از هزینه های زیست محیطی به این موضوع بستگی دارد که می خواهد از این اطالع

هزینه هایی که به خاطر رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی برشرکت تحمیل می شوند به طور مشخص هزینه های زیست محیطی کند. 

ینه های دیگر مانند هزینه های شرکت برای اصالح و بهبود کیفیت محیط زیست ، هزینه های مرتبط با تجهیزات محسوب می شوند.هز

کنترل آلودگی محیط زیست، جرائم و مجازات ها به علت عدم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی نیز به طور مسلم هزینه زیست 

 محیطی محسوب می شوند.
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 ی یا در همه این طبقات جای گیرند:شرکت های مختلف ممکن است در یکهزینه های زیست محیطی در 

 برای اینکه هزینه های زیست محیطی هنگام گرفتن تصمیم های مدیریتی بهتر مدنظر قرار گیرند،آنها را به دو دسته تقسیم می کنند:

صطالحا به آنها هزینه های مستقیم یا عادی هزینه های زیست محیطی که به طورکلی و عمومی مورد توجه مدیریت قرار می گیرند و ا .1

 گفته می شود.

هزینه های ایجاد شده بر اثر استفاده از مواد خام ، آب ، برق ، سوخت و.... ، کاالهای سرمایه ای و ملزومات هستندکه :  هزینه های عادی 

هزینه های زیست محیطی منظور نمی شوند . با این  در حسابداری صنعتی و بودجه بندی سرمایه ای مورد توجه قرار می گیرند اما در گروه

وجود استفاده و اتالف کمتر مواد خام ، آب ، برق، سوخت، و ... کاالهای سرمایه ای و ملزومات اداری مزیت زیست محیطی بوده و 

یست محیطی محسوب شود هزینه های مزبور خواه به عنوان هزینه زموجب کاهش فرسایش و مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر می شود .

 یا نه در تصمیم گیری های مدیرت واحد تجاری موثر است .

هزینه های زیست محیطی که ممکن است مبهم باشند،به خاطر تسهیم نادرست آنها به مراکز هزینه بد ارائه شوند و یا به سادگی از   . 2    

 مخفی،احتمالی و یا کمتر مشهود گفته می شود.آنها چشم پوشی شود،به این هزینه ها اصطالحا هزینه های 

 نمونه های زیر از هزینه های زیست محیطی است که می توانند از نگاه مدیران مخفی و پنهان بمانند::  هزینه های بالقوه پنهان.

ی می دهند. این هزینه هزینه هایی هستند که قبل از شروع فرآیندتولید و یا بکارگیری تجهیزات رو زینه های زیست محیطی اولیه :ه

ها شامل هزینه های مربوط به طراحی محصوالت و فرآیندهای تولیدی که از نظر زیست محیطی بهتر باشند و یا ارزیابی گزینه های مربوط 

م و فرآیند به تجهیزات کنترل آلودگی و...باشند.تحلیل گران و مدیران در زمان تمرکز بر هزینه های مربوط به بهره برداری و اداره سیست

 تولید ،با تلقی این هزینه ها به عنوان سربار ویا هزینه های تحقیق و توسعه به راحتی آنها را فراموش می کنند. 

هزینه هایی هستند که به خاطر پذیرفتن قوانین و مقررات دولتی مربوط به زیست محیطی به شرکت : هزینه های الزامی یا قانونی 

 تحمیل می شوند.

هزینه هایی هستند که وقوع آنها در واحد اقتصادی به خاطر رعایت الزمات قانونی زیست : زیست محیطی اختیاریهزینه های 

محیطی نیست بلکه خود واحد اقتصادی برای اصالح زیست محیطی و یا افزایش اعتبار زیست محیطی شرکت در میان مشتریان ، آنها را 

و اختیاری هنگام بهره برداری و اداره فرآیند تولید و یا یک سری از تجهیزات رخ می  هزینه های زیست محیطی قانونی متحمل می شود.

ن دهند. به دلیل اینکه اغلب شرکت ها به طور سنتی هزینه های زیست محیطی قانونی و اختیاری را به عنوان سربار تلقی می کنند در نتیجه ای

 تی مورد توجه مناسب مدیران و تحلیلگران قرار نمی گیرند.هزینه ها معمواًل هنگام گرفتن تصمیمات تجاری و عملیا

هزینه های ترمیم یا جبران خسارات ناشی از رهاسازی تصادفی آالینده های زیست محیطی مانند نفت در محیط  : هزینه های احتمالی

زیست ، جرائم نقض مقررات زیست محیطی و هزینه های ناشی از پیامدهای غیر منتظره  نمونه هایی از هزینه های احتمالی هستند . این 

 زینه های ایجاد کننده بدهی های احتمالی شناسایی می شوند. هزینه ها تحت عنوان بدهی های احتمالی یا ه

برخی از هزینه های زیست محیطی را تحت عنوان هزینه های نامشهود یا کمتر مشهودمعرفی می کنند.  : ارتباطی -هزینه های تصوری

منافع مستقیم حاصل هزینه ها نامشهود است  این شیوه تعریف به مفهوم نامشهود بودن ماهیت هزینه های مزبور نیست بلکه به این مفهوم است

 -.این هزینه ها جهت اثرگذاری به روی تفکر مدیریت ، مشتریان، کارمندان، جامعه و قانونگذاران تحمل و تحت عنوان هزینه های تصوری

روابط عمومی و هزینه های ارتباطی بیان می شوندو هزینه هایی همچون هزینه های تهیه گزارش های ساالنه زیست محیطی ، فعالیت های 

          1     اختیاری جهت فعالیت های زیست محیطی   ماننددرختکاری را شامل می شوند
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 اربردهای مختلف حسابداری زیست محیطی را نام ببرید و شرح دهید ؟ک .4

عمومًا موسسات جهت ارزیابی تقاضا برای محصول و قیمتی که بازار مایل به اربرد حسابداری محیط زیست در هزینه یابی:ک -1

کنندگان هنگام تصمیم گیری جهت تعیین نوع، پرداخت آن محصول است شرایط حاکم بر بازار را مدنظر قرار می دهند تولید 

مقدار وقیمت محصوالت خود به عواملی از قبیل شرایط بازار ، حفظ مشتری و رشد بلند مدت صنعت توجه می کنند  مهمترین 

و در شرایطی که نتوان هزینه های زیست محیطی را به نح عامل قابل بررسی در ارتباط با محصول ، هزینه یابی صحیح آن است

مطلوب تخصیص داد، بین محصوالت تولیدی نوعی یارانه متقاطع حادث خواهد شد . اغلب محصوالت به شکل فرآیندهای 

 .تولیدی متفاوت تولید می شوند و هر فرآیندی هزینه زیست محیطی مربوط به خود را دارد

لیت خود را از طریق سرمایه گذاری در دامنه فعا واحدهای تجاری:کاربرد حسابداری محیط زیست در تصمیمات سرمایه گذاری -2

می توان گفت که دوام و حیات مالی بلند مدت واحد تجاری به قدرت سرمایه گذاری  منابع فیزیکی و انسانی توسعه می دهند

بخش عمده ای از هزینه های عملیاتی و سرمایه ای واحدهای  های آن بستگی دارد.از آنجا که هزینه های زیست محیطی اغلب

ی را در بر می گیرد لذا آن دسته از واحدهای تجاری که بتوانند این هزینه ها را کاهش دهند از بازده مالی قابل مالحظه ای تجار

تحلیل های سرمایه گذاری در زمینه بهبود عملکرد  یست محیطی به درستی محاسبه  شوندبرخوردارند. چنانچه هزینه های ز

یریت جهت تعیین اندازه فزونی منافع این سرمایه گذاری ها نسبت به هزینه های آن زیست محیطی اطالعات مفیدی را برای مد

شناسایی و اندازه گیری هزینه های زیست محیطی  فراهم می کنند جهت محاسبه این نتایج نخستین وظیفه مدیریت واحد تجاری

رای تحلیل های سرمایه گذاری ارزیابی با روشی سیستماتیک و پایدار است.یکی از کاربردهای خاص حسابداری محیط زیست ب

هزینه کل می باشد. این روش ارزیابی به وسیله سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران محیط زیست جهت ارزیابی دقیق تر 

ه چهار عنصر اساسی این روش ارزیابی که باعث ارائشده مورد استفاده قرار می گیرد. سودآوری بالقوه سرمایه گذاری های انجام

 اطالعات مفیدتری نسبت به دیگر مدل های ارزیابی شده است عبارتند از:

 ارائه صورت جامع تری از هزینه ها که شامل هزینه های غیر مستقیم و نامشهود نیز باشد. -1

داده شده تخصیص مطلوب هزینه هایی که معمواًل به حسابهای سربار تسهیم می شوندیا بر مبنای محرک هزینه نامناسب تخصیص  -2

 یا اینکه اصاًل تخصیص پیدا نکرده اند.

ساله  3الی  2ارزیابی پروژه های بلند مدت به منظور کسب منافع بیشتر از سرمایه گذاری که معمواًل بعد از طی یک دوره زمانی  -3

 بازیافت می باشد.

 .شاخص های سودآوری که ارزش زمانی پول را در نظر می گیرند - 4

رک ماهیت و اندازه  هزینه های عملیاتی بلند مدت هر واحد د: محیط زیست در طراحی برنامه های راهبردی کاربرد حسابداری -3

تجاری جهت موفقیت آن امری حیاتی است واحدهای تجاری هنگام طراحی برنامه های راهبردی، به بازاری که در آن کاالها و 

نگریسته و در مرحله بعد در موقعیتی قرار می گیرند تا در مورد تعیین این  خدمات خود را ارائه و نیز به منابعی که در کنترل دارند

موضوع تصمیم گیری کنند بهترین سود بالقوه در کجا قرار دارد و چه راهبردهایی جهت به دست آوردن این سود مورد نیاز 
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چگونگی مدیریت این هزینه ها تحت است  سود بالقوه به طور قابل مالحظه ای می تواند از طریق هزینه های زیست محیطی و 

 . تاثیر قرار گیرد  از این رو، حسابداری محیط زیست را عنصر راهبردی موفقیت بلند مدت واحد تجاری قلمداد می کنند

 فرهنگ در حسابداری

 . معیار ارزش های فرهنگی هافستد رو نام ببرید و هر کدام را تشریح نمایید؟ 1

: فاصله قدرت معیاری است که تفاوت های موجود در توزیع قدرت میان افراد یک جامعه )افراد مافوق و زیر دست(  قدرت ۀفاصل (1

 را نشان می دهد و منعکس کننده دامنه )وسعت( نابرابری ها در توزیع قدرت از دیدگاه افراد ضعیف موجود در سازمان ها می باشد. 

عدم اطمینان به آینده و بالتکلیفی معیاری است که میزان نگرانی و اضطراب افراد جامعه یا  : اجتناب از اجتناب از عدم اطمینان( 2

مردم برای فائق آمدن بر این نگرانی ها به تکنولوژی، قوانین و  سازمان را در رابطه با وضعیت های نامشخص و نامعلوم آتی نشان می دهد

 اعتقادهای مذهبی روی می آورند. 

فردگرایی  و گروه را در جامعه نشان می دهد : فردگرایی معیاری است که روابط بین اشخاص قابل جمع گراییفردگرایی در م( 3

در جوامعی وجود دارد که رابطه بین افراد بسیار ضعیف و کمرنگ شده است در این جوامع افراد تنها مسول مراقبت از خود و اقوام درجه 

دارد که در آنها مردم از همان ابتدای زندگی خود را در بین جمعی پیوسته و متحد از افراد یکشان هستند. جمع گرایی در جوامعی وجود 

 فامیل خویش می بینند و حمایت از آنها را وظیفه همیشگی خود می دانند.

مقابل  : مردگرایی معیاری است که میزان گرایش افراد جامعه به داشتن رفتاری جسورانه در مردگرایی در مقابل زن گرایی( 4 

به عبارت دیگر، مردگرایی به معنای گرایش افراد جامعه به برتری طلبی، قهرمان پروری و دالوری  برخوردی متواضعانه را نشان می دهد

است. در مقابل، زن گرایی به معنای گرایش افراد جامعه به برقراری ارتباط، تواضع و فروتنی، مراقبت از ضعیف ترها و بهبود کیفیت 

 باشد.  زندگی می

در جوامع  : افق دید نشانگر میزان اتکا جوامع به ظرفیت های تجزیه و ترکیبی آنها است افق دید بلند مدت در مقابل کوتاه مدت( 5

دارای افق دید بلند مدت سعی می شود تا بخش های مختلف به طرقی مستحکم و تعدیل پذیر با یکدیگر ترکیب شوند. اما در جوامع دارای 

وتاه مدت سعی می شود تا کل به اجزا شکسته شود. در این جوامع بر سنت ها، پایبندی به تعهدهای اجتماعی صرفنظر از بهای افق دید ک

 .میشودآنها، پایداری برای باقی ماندن در وضعیت اجتماعی برابر با دیگران، پایین بودن میزان پس انداز و دستیابی سریع به نتایج امور تاکید 

 های حسابداری گری را نام برده و به اختصار  توضیح دهید؟ . معیار ارزش2

 شرح معیار

حرفه گرایی در مقابل 

 کنترل قانونی

وجود اولویت برای بکارگیری قضاوت حرفه ای فرد و حفظ خود تنظیمی حرفه ای در مقابل اجرای الزامات و 

 کنترل های قانونی

یکنواختی در مقابل 

 انعطاف پذیری

ن برای رعایت یکنواختی در اجرای رویه های حسابداری در موسسات مختلف در راستای اولویت قائل شد

 استفاده یکنواخت از رویه های حسابداری در طول زمان در مقابل انعطاف پذیری در برابر موقعیتهای پیش رو

محافظه کاری در مقابل 

 خوش بینی

یری و برخورد با رویه های مبهم آتی به گونه ای اولویت قائل شدن برای رویکرد محطاتانه در مورد اندازه گ

 مخالف با خوش بینی و رویکردهای مخاطره آمیز

راز داری در مقابل 

 شفافیت

اولویت قائل شدن برای راز داری و محدودیت در افشای اطالعات واحد تجاری به معنی افشای اطالعات فقط 

 لکرد واضح و انتخاب رویکرد پاسخگویی عمومیبرای افراد نزدیک به مدیریت ، در مقابل شفافیت و عم
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 را شرح دهید؟ ابعاد ارزش های فرهنگی از دیدگاه تیونر و ترامپنرز. 3

: عام گرایی بیانگر تمایل جوامع به تدوین و اجرای قوانین، نظانامه ها، رویه ها و کارهای عادی  عام گرایی در مقابل خاص گرایی (1

است که باعث سامان یافتن عملیات سازمان ها در جهت کسب ثروت می شود. در مقابل، خاص گرایی بیانگر تمایل جوامع برای توجیه و 

 به استحقاق و شایستگی آنها )صرفنظر از قانون( صورت می گیرد. حمایت از موارد استثنائی است. این امر نیز با توجه 

به نحوی که بتوان آن اجزا  جزا تشکیل دهنده اش می باشد: تاکید جوامع خواهان تجزیه به شکستن کل به ا تجزیه در مقابل تجمع( 2

 را به بهترین وجه مورد بررسی قرار داد و امکان بهبود آنها را فراهم ساخت. در سازمان های تجاری، مدیران تجزیه گرا عملیات سازمان را

نه است و سعی می شود در غالب وقایع، اقالم، ارقام، وظایف، واحد ها و ... تجسم می کنند. در مقابل، تاکید جوامع تجمع گرا بر کل ساما

تا کل سامانه دارای شکل، طرح و سازماندهی مناسب باشد. مدیران تجمع گرا خواهان شکل دهی و تجمع عملیات در غالب الگوها، روابط 

 و ... هستند. 

منافع کل : تمرکز اصلی جوامع فرد گرا بر حفظ حقوق فردی و تاکید جوامع جمع گرا بر حفظ فردگرایی در مقابل جمع گرایی( 3

جامعه است. مدیران فردگرا به افزایش انگیزه، پاداش، ظرفیت ها و ویژگی های فردی کارکنان خود توجه دارند. درحالیکه مدیران جمع 

 گرا بر بهبود شرکت )بطور کلی( از طریق جلب مساعدت و همیاری اعضای سازمان تاکید دارند. 

زشی داللت بر منبع تعیین کننده مسیر حرکت تصمیم ها و اهداف جوامع دارد. یعنی : این بعد اردرون مدار در مقابل برون مدار( 4

آیا این منابع، قضاوت ها، تصمیم ها و تعهدها نشات گرفته از داخل جامعه هستند و یا اینکه منتج شده از تقاضاها و روند های خارج آن 

 جامعه )عوامل برون مرزی( می باشند. 

: این ابعاد بیانگر ترتیب زمانی ایجاد امور در جوامع مختلف هستند. اختالف این دو دیدگاه در تقارن زمانیتوالی زمان در مقابل ( 5

این است که آیا یک کار خاص آنقدر مهم است که سریعتر از کارهای دیگر انجام شود یا اینکه کارها همه یکسان هستند و می توان چند 

معی که دارای توالی زمانی در کارها هستند، امور مهم سریعتر انجام می شوند. اما در جوامعی که کار را همزمان با هم انجام داد. در جوا

 دارای تقارن زمانی در کارها می باشند، اعتقاد بر این است که هیچ یک از کارها بر دیگری برتری ندارد و همه آنها یکسان هستند. 

: این بعد ارزشی بیانگر وضعیت سامانه های اعطای پاداش  انتسابی افراد توجه به وضعیت اکتسابی در مقابل توجه به وضعیت( 6

و ترفیع در جامعه می باشد. در جوامعی که به وضعیت اکتسابی افراد توجه می شود، ترفیعات متناسب با میزان موفقیت عملکردی آنها و به 

 صورت می گیرد.  دلیل تشویق افراد به تداوم عملکردشان

: این بعد ارزش های فرهنگی بیانگر طریقی است که جوامع بر آن اساس به توسعه روابط و  قابل سلسله مراتب طبقاتیبرابری در م( 7

توزیع قدرت بین افرادشان اقدام می نمایند. در جوامعی که برابری بعنوان هنجار شناخته شده است، همه افراد فرصت یکسانی برای 

امع دارای سلسله مراتب طبقاتی، نظر افراد با توجه به رتبه ای که دارند مورد توجه قرار می گیرد. در مشارکت در امور مهم دارند. اما در جو

 چنین جوامعی افراد متعلق به طبقه های باالی جامعه، نحوه و میزان مشارکت افراد طبق های پایین تر را مشخص می سازند. 

 گری( را نام برده و توضیح دهید؟روابط نظری بین ارزش های فرهنگی وحسابداری)مدل . 4

( حرفه گرایی با فرد گرایی رابطه مثبت و با فاصله قدرت و اجتناب از بی اطمینانی رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر،هرچه میزان 1

ورت آن جامعه فردگرایی در یک کشور بیشتر ولی درجه  اجتناب از بی اطمینانی و بالتکلیفی و نیز فاصله قدرت کمتر باشد در این ص

 تمایل بیشتری برای کنترل حرفه ای در برابرکنترل قانونی دارد.
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( یکنواختی با فرد گرایی رابطه مثبت وبا فاصله قدرت و اجتناب از بی اطمینانی رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر، هرچه  میزان فاصله 2

یی کمتر باشد، در این صورت آن جامعه تمایل بیشتری به یکنواختی قدرت و اجتناب از بی اطمینانی در کشوری بیشتر ولی درجه فردگرا

 )درمقابل انعطافپذیری( دارد.

( محافظه کاری با اجتناب از بی اطمینانی رابطه مثبت و بامرد منشی و فرد گرایی رابطه منفی دارد. به عبارت دیگر، هرچه  میزان فاصله 3

ر ولی درجه فردگرایی کمتر باشد، در این صورت آن جامعه تمایل بیشتری به محافظه قدرت و اجتناب از بی اطمینانی در کشوری بیشت

 .کاری )خوش بینی( دارد

به عبارت دیگر، هرچه  .  ( پنهان کاری با اجتناب از بی اطمینانی و فاصله قدرت رابطه مثبت و با مرد منشی و فرد گرایی رابطه منفی دارد4

اطمینانی در کشوری بیشتر ولی درجه مرد منشی  و فردگرایی کمتر باشد، در این صورت آن جامعه  میزان فاصله قدرت و اجتناب از بی

                                                                                                .تمایل بیشتری به پنهان کاری )در مقابل شفافیت اطالعات( دارد

 مذهب در حسابداری                    

 نظر قرآن ، پیامبر و امامان شیعه در مورد اصول حسابرسی را بیان نمایید.  .1

انجمن حسابداران رسمی آمریکا در مورد استقالل رأی حسابرس مقرر کرده است  حسابرس یا حسابرسان باید استقالل استقالل رای :-1

 نند.رأی خود را در تمام موارد مربوط به حسابرسی حفظ ک

از آیه ی قرآن، سخنان پیامبر اسالم و امام علی چنین استنباط می شود که جوهره و روح قضاوت و حسابرسی استقالل رأی است. اگر داور 

و حسابرس استقالل رأی نداشته باشند، مردم در مورد قضاوت و نظر او تردید خواهند داشت. قرآن شرط داوری و قضاوت را دوری از 

پیامبر اسالم بی نیازی و امام علی جلوگیری از تحمیل نظر دیگران می دانند. همان چیزی که امروزه به صراحت در هوی و هوس، 

 .استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط مجامع حرفه یی دنیا به ویژه حسابداران رسمی آمریکا بدان تأکید می شود

کا  در مورد دانش و تجربه ی حسابرس مقرر می دارد  رسیدگی و انجمن حسابداران رسمی آمریدانش و تجربه ی حسابرس:-2

 .حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی اجرا شود که دارای صالحیت و آموزش فنی کافی به عنوان حسابرس باشند

 خداوند در سوره ی قلم به قلم و آنچه می نویسد، سوگند یاد می کند و در جای دیگر تبعیض و تفاوت در مورد انسانها را پذیرفته و صراحتًا

 بیان می دارد "آیا آنهایی که می دانند با آنهایی که نمی دانند، برابر هستند؟" 

بدون داشتن علم و دانش انجام دهد، خرابی در آن کار بیشتر از اصالح در آن امام صادق از پیامبر اسالم  نقل می کند" هر کس کاری را 

 ."است

از مجموعه ی آیات قرآن و سخنان پیامبر اسالم و امامان شعیه چنین استنباط می شود که داشتن دانش و تجربه در امر داوری، ضروری و 

عتقدند که دانش شرط الزم و تجربه شرط کافی در انجام هر امر تخصصی این دو الزم و ملزوم یکدیگرهستند. به همین دلیل، عده یی نیز م

 .و از جمله حرفه ی حسابرسی است

انجمن حسابداران رسمی آمریکا  در مورد مراقبت و دقت حرفه یی حسابرس مقرر می دارد در اجرای مراقبت و دقت حرفه ای :-3

  ه یی الزم به عمل آید.عملیات حسابرسی و تهیه ی گزاش حسابرسی باید مراقبت حرف

 خداوند نیز در قرآن در سوره ی نساء می فرماید "خدا به شما امر می کند که امانات را به صاحبان آنها باز دهید و چون میان مردم قضاوت

به ضرر خود یا  می کنید به عدالت داوری کنید.... ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا موافق حکم خدا شهادت دهید، هر چند
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پدر و مادر و خویشان شما باشد. برای هر کسی که شهادت می دهید چه غنی باشد یا فقیر، نباید در حکم شهادت از هیچ کدام از آنها 

 طرفداری کرده، از حق عدول نمائید.

  ."تباهی می شود امام صادق نیز می فرماید " اظهار نظر در مورد چیزی از قبل آنکه درباره ی آن مطمئن باشی، موجب

از مجموع آیات قرآن و سخنان امام صادق چنین استنباط می شود که دقت، مواظبت و مراقبت حرفه یی برای انجام امور تخصصی از 

 .یی الزم را داشته باشندا اهمیت ویژه یی برخوردار است. بالطبع حسابرسان نیز باید در انجام وظایف تخصصی مراقبت و دقت حرفه

انجمن حسابداران رسمی آمریکا در مورد شناخت موضوع حسابرسی مقرر می دارد  برای برنامه ریزی موضوع حسابرسی:شناخت -4

 حسابرسی و تعیین نوع، زمان بندی و میزان آزمونهایی که باید اجرا شود، شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی باید کسب شود.

ام تأکید می نماید و می فرماید" کار اندک که با بصیرت و دانش انجام گیرد، بسیار است و پیامبر اسالم به صراحت به شناخت قبل از اقد

 ."کار بسیار که با نادانی صورت گیرد، اندک است

 امام علی  نیز می فرماید" آگاه باش که کار اندک و مداوم همراه با آگاهی و شناخت کافی بهتر از کار زیاد اما بدون آگاهی و شناخت نزد

 ."خداست

از سخنان پیامبر اسالم و امامان شیعه چنین استنباط می شود که حسابرس قبل از شروع عملیات حسابرسی باید نسبت به موضوع شناخت و 

 .آگاهی کافی کسب کند. زیرا، شناخت قبل از عمل، انسان را از انجام صحیح کار مطمئن می سازد

با کارشناسان را در موارد تخصصی و ضروی برای گردآوری شواهد قابل اطمینان استانداردهای حسابرسی لزوم مشورت مشاوره :-5

 .توصیه کرده است

 در امور با یکدیگر مشورت کنید ...ی شورا می فرماید"... و کارشان را با مشورت با یکدیگر انجام می دهند  خداوند نیز در قرآن در سوره

 ."ه به نظر خودش بود گمراه می شودفرماید " هر کس فقط وابست نیز می پیامبر اسالم

 ."امام صادق به نقل از پیامبر اسالم می فرماید "مشورت با انسان عاقل، رشد و توفیق از خداوند است

به طور اعم و حسابرس بطور اخص درموضوعاتی که  نساناز مجموع آیات قرآن و سخنان پیامبر و امامان شیعه استنباط می شود که ا

که مشورت با انسانهای صادق  معتقدندبهام دارد باید با کارشناسان و عقالی آن موضوع خاص مشورت نماید و همه تخصص ندارد یا ا

 دهد. حتی معتقدند عدم مشورت موجب فساد در دین و دنیا خواهد شد وکاردان به دانش انسان اضافه و او را از پشیمانی نجات می

حسابداران رسمی آمریکا در مورد برنامه ریزی و تقسیم کار مقرر می دارد  عملیات انجمن برنامه ریزی و تقسیم کار حسابرسی:-6

  .حسابرسی باید به میزان کافی برنامه ریزی شود و در صورت وجود کارکنان بر کار آنان به گونه یی مناسب نظارت شود

پیامبر اسالم  نیز می فرمایند: پس از . را به اهلش بسپاریدمی کند که امانت خداوند به شما امر "فرماید  خداوند در قرآن، سوره ی نساء  می

آن در حال نویسندگانت بنگر و بهترین ایشان را از جهت راستی گفتار و درستی کردار بکارهایت بگمار... برای هر کاری از کارهایت 

سیاری کارها او را پشیمان نسازد... پس در رئیس و کارگردانی از نویسندگان قرار ده که بزرگی کارها او را مغلوب وناتوان نکند و ب

کارهایشان کاوش و رسیدگی نما و بازرس های راستکار و وفادار بر آنان بگمار زیرا، جلوگیری و بازرسی تو بر کارهای آنها، سبب می 

 ."شود که آنان امانت داری و مدارا و نرمی با رعایا را مبنای عمل خویش قرار دهند

نان مزبور، باید شایستگی و لیاقتهای اشخاص شناسایی و آنگاه تقسیم کار بر اساس این شایستگی ها انجام شود. بالطبع به استناد آیات و سخ

برنامه ریزی برای شناسایی توامندیها و لیاقت های تیم حسابرسی و آنگاه تقسیم کار بر اساس این توامندیها در حسابرسی نیز بسیارضروری 

  است
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 تعریف کنید وچالش های حسابداری اسالمی در ایران را شرح دهید ؟ حسابداری اسالمی را .2

آوردن پسوند اسالمی به خودی خود علم حسابداری نیست ولی می تواند به مفهوم شاخه ای از این علم به منظور اشتباه نشدن با سایر 

وهی از حسابداران مسلمان معتقدند بنابه گر تخصص های موجود در این علم که گزاره های منحصر به فرد خود را دارد تلقی شود.

تواند پاسخگوی تأمین نیازهای گزارشگری  بینی غربی است نمی بر جهان مالحظات جهان بینی اسالمی و غربی، حسابداری سنتی که مبتنی

ارائه کنند و با تبیین مالی در کشورهای اسالمی باشد. لذا حسابداران مسلمان باید در کشورهای اسالمی تعریفی از حسابداری اسالمی 

اهداف و خصوصیات حسابداری اسالمی، الزامات گزارشگری را روشن کنند. در این زمینه تحقیقاتی انجام شده است که نتایج آنها همه در 

مطرح گروه دیگری از حسابداران مسلمان اصرار دارند که حسابداری اسالمی یا غربی ندارد، اگر حسابداری اسالمی .باشد یک جهت نمی

تواند مصداق داشته باشد. بعضی از صاحبنظران مبانـی اقتصـاد اسالمی را بـا  شود قاعدتًا حسابداری مسیحی یا حسابداری یهودی هم می

 داننـد : اقتصـاد غـربـی کـامـاًل متفاوت می

 پاسخگویی نهایی مسلمان  شود. لذا دار است. درصورتی که در غرب انسان مالک نهایی شناخته می در اسـالم انسـان امانـت

 .شود از نظر مسائل مالی در برابر خداوند است و چنین پاسخگویی از طریق زکات و خمس در عمل پیاده می

 مسلمان پایبند به ارزشهای  در غرب حداکثرسازی سود، فردگرایی، منافع شخصی زیربنای حرکتهای اقتصادی است اما یک

 .و انصاف و عدالت استاسالمی در پی سود معقول، منافع جمعی 

  در اسالم بعضی از معامالت رایج در غرب مانند ربا، قمار، تجارت مشروبات الکلی عملی حرام است و ممنوع است. بعضی

از رهبران دینی معتقدند، فعالیتهای اقتصادی در اسالم بر دو ستون اخالقی عدالت و احسان استوار است. بنابراین تجارت 

 .این ارزشها انجام شوداسالمی باید برپایه 

 .باشد این تفاوتها محرک اصلی حسابداران مسلمان برای ارائه یک تعریف و الگو برای حسابداری اسالمی می

 : شرح زیر تعریف کرده است زیدحسابداری اسالمی را به

گیری  منظور استفاده در تصمیم معامالت بهگیری نتایج مالی برمبنای این  حسابداری فرایند منظم ثبت معامالت مشروع در دفاتر و اندازه

کردن این واژه  رسد با اضافه است. به نظر نمی“ مشروع” در اینجا تنها تفاوت اصلی آن با تعریف حسابداری سنتی اضافه کردن واژه .است

بر تجارت توسط  ه قوانین حاکم بتوان حسابداری سنتی را به حسابداری اسالمی تغییر داد. این موضوع در کشور ما که تمام قوانین ازجمل

افزون بر این، حسابداری .رود، زیرا بنابر مشروع بودن معامالت است شود بیشتر زیر سؤال می شورای نگهبان از نظر انطباق با شرع بررسی می

به ثبت واقعیت است و باید تمام معامالت را ثبت و گزارش کند. حتی اگر برخالف شرع، معامله غیرمشروع انجام شود حسابداری ناگزیر 

 .دلیل غیرمشروع بودن از گزارش آن خودداری کرد توان به نمی

 :  بر مشروعیت، مسئـله زکـات را در تعریف حسابـداری اسالمی گنجـانـده است الخدش عـالوه

گیری، محاسبـه  ای تصمیمگیری و گزارشگری مشروعیت فعالیتهای مالی که بر فرایند شناسایی، اندازه حسابداری اسالمی عبارت است از

 .گذاری اسالمی براساس دستورات اسالم، مفید باشد زکات و محاسبه سود واقعی عملیات سرمایه

گیری  یکی از مسائلی که در کشورهای اسالمی در مذهب سنی مورد توجه جدی است اندازهچالش های حسابداری اسالمی در ایران :

عنوان  یعنی زکات به  ست این موضوع در حوزه بانکداری اسالمی بعضًا نیز پیاده شده استعناصر صورتهای مالی برای محاسبه زکات ا

در مذهب شیعه زکات به کاالهای .بر ارزشهای جاری داراییها باشد شود محاسبه زکات باید مبتنی آخرین رقم سود و زیان گزارش می

توان  گیرد. لذا نمی طور عام تعلق نمی گیرد، اما به منفعت کسب به میمعدودی )شتر، گاو، گوسفند، خرما، جو، کشمش، طال و نقره( تعلق 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



16 
 

عامل مهم در تعریف حسابداری اسالمی بیان کرد. حوزه گزارشگری مالی اساسًا مربوط به شرکتها و  عنوان یک در ایران مسئله زکات را به

گیرد اما خمس هم اساسًا  خمس به منفعت کسب تعلق می دیگر شخصیتهایی است که محاسبه زکات برای آنها مورد ندارد. در مذهب شیعه

 .در حوزه فردی است و انتقال آن یا پرداخت آن توسط شخصیت حقوقی یا شرکت تاکنون مطرح نشده است

اهداف حسابداری اسالمی را شرح دهید ؟ و دالیل انتخاب زکات به عنوان مبانی  اندازه گیری را شرح  .3

 دهید ؟

عنوان  اگر زکات به اند . عنوان هدف اصلی در حسابداری اسالمی بیان کرده ز محققین محاسبه زکات را بهبعضی امحاسبه زکات -1

بیند  اعمال خود می  کند زیرا همیشه خدا را ناظر بر هدف اصلی قرار گیرد هر شخص از فریبکاری یا ظاهرآرایی ناخواسته پرهیز می

 .کنندگان است و هم پاسخگوی مسئولیت اجتماعی م پاسخگوی نیازهای استفادهطور غیرمستقیم ه درنتیجه اطالعات حسابداری به

طرفداران این رویکرد معتقدند حداکثرسازی زکات باید جایگزین حداکثرسازی سود شود چنین روشی افراد را در تعقیب 

 .کند نفع توجه به مسائل اجتماعی و انسانی تعدیل می حداکثرسازی سود به

 معایب :

 تری درنظر گرفته شود. شود و الزم است اهداف گسترده زکات موجب محدود شدن حوزه گزارشگری مالی میتمرکز بر  -1

اگر هدف را به زکات محدود کنیم مثل این است که  مفاهیم نظری در حسابداری برای گزارشگری مالی با مقاصد عمومی است -2

 .در حسابداری مالی مردود است در حسابداری کنونی هدف را محاسبه مالیات بدانیم چنین رویکردی

جای حداکثرسازی سود است معمواًل زکات در کشورهای اسالمی ذیربط  تضاددیگر بحث جایگزینی حداکثرسازی زکات به -3

درصد خالص داراییهاست لذا زکات زمانی حداکثر  5/2تابعی از افزایش داراییها شامل درآمد و سود است و نرخ آن درحدود 

کثر شود ضمن اینکه اگر حداکثرسازی سود در چارچوب شرع باشد چه ایرادی دارد؟ حداکثرسازی سود شود که سود حدا می

ای برای افزایش کارایی است و در جوامع مسلمان باید افزایش کارایی برای استفاده بهتر از منابع اقتصادی محدود  خود انگیزه

 .تشویق شود تا جامعه اسالمی از دام فقر رها شود

  پاسخگویی اسالمی - 2     

هلل است و امانت بزرگی به او سپرده شده است که هیچ مخلوقی ا هدف پاسخگویی اسالمی متکی به مفهوم خالفت است و انسان خلیفه

 و هم به یارای پذیرش آن را نداشته است. براساس این مفاهیم انسان نهایتًا در برابر پروردگار باید پاسخگو باشد، لذا هم باید به حق اهلل

الناس توجه داشته باشد. نحوه پاسخگویی انسان در برابر خدا در قرآن و سنت مشخص شده است و پاسخگویی ثانویه از قرارداد بین  حق

 .شود گذار و مدیر ایجاد می سرمایه

اجتماعی، اقتصادی و محیطی را یک شرکت برای ایفای مسئولیت پاسخگویی اولیه و ثانویه، باید فعالیتهای مربوط به موضوعات اسالمی، 

گیری و گزارش کند در این نوع پاسخگویی اهداف ثانویه دیگری مانند رعایت شریعت، محاسبه و توزیع زکات، توزیع  شناسایی، اندازه

لمان، شوند در حل مشکالت امت اسالمی مشارکت کنندواگر در کشورهای مس عادالنه ثروت را نیز تعریف شده است و شرکتها تشویق می

ی صاحبان سرمایه عماًل پایبند به شرع باشند و خواستار افشای موارد مغایر شرع باشند، چنین خواستی بدون نیاز به اضافه کردن واژه اسالم

 .میسر است
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تدوین  اقرار کرده است که این مفاهیم برای محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا   (FASB) هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا

بر رعایت ارزشهای اسالمی  بنابراین شرایط محیطی بر حسابداری مؤثر است. در یک کشور مسلمان اگر محیط اقتصادی مبتنی شده است

 باشد قاعدتًا چنین محیطی برگزارشگری مالی مؤثر خواهد بود. 

 سودمندی برای تصمیم گیری :-3

اهداف حسابداری مالی بانکها و مؤسسات مالی اسالمی، هدف 1بیانیه شماره سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسالمی در 

کنندگان تعریف کرده است ودر این بیانیه آمده است  گیریهای استفاده اصلی حسابداری مالی را ارائه اطالعات برای کمک به تصمیم

اهداف حسابداری مالی .دهند خدا در معامالت اهمیت میآنهایی که با بانکهای اسالمی سر و کار دارند در درجه اول به اطاعت و رضایت 

برای سایر بانکها، اکثرًا در کشورهای غیراسالمی تعریف شده است بنابراین طبیعی است که تفاوتهایی بین اهداف تعیین شده برای بانکهای 

 اسالمی با اهداف تعیین شده برای سایر بانکها وجود داشته باشد .

 شرح زیر است : گیری به برای تعیین مبانی اندازهدالیل انتخاب زکات ب :

مورد زمان  گیری داراییها سر و کار داردو در قرآن و سنت رهنمودهایی در در اسالم زکات مفهومی است که مستقیمًا با اندازه      .1

 .و روش محاسبه زکات وجود دارد

مسلمانان واجب شده است و زکات یکی از ستونهای اصلی  در بسیاری از آیات قرآن، بالفاصله پس از دستور نماز، زکات بر     .2

 .اسالم است. بنابراین مسلمانان برای ایفای این تکلیف باید ابزارهای الزم )شامل حسابداری( را بکار گیرند

 توسعه حسابداری در دولتهای اولیه اسالمی با زکات رابطه مستقیم دارد. در آن زمان، دولت اسالمی دفاتر و گزارشهای .3

 .مورد آن، تهیه کرده است حسابداری را برای تعیین زکات و پاسخگویی در

  دیدگاه غالب در تعیین زکات، استفاده از قیمت فروش در زمان ایجاد تعهد زکات است لذا سازمانهای تجاری اسالمی باید

وش ارزش جاری هیچ پایه قابل کنند . بهای تمام شده تاریخی برخالف ر از بهای جاری نه بهای تمام شده تاریخی استفاده

گیری باید از ارزشهای جاری استفاده شود. استفاده از بهای تمام شده تاریخی  دفاعی در شریعت ندارد. بنابراین در اندازه

تواند موجب تحریف اصل افشای واقعیت شود. واقعیت، ارزش جاری است و باید افشا شود. در شرایط تورمی،  می

شود از انجایی که  موارد مشمول زکات در مذهب شیعه  ده تاریخی موجب دوری از واقعیت میبکارگیری بهای تمام ش

است. بنابراین،   گیری در گزارشگری باشد که دامنه آن بسیار گسترده ای برای اندازه عنوان پایه تواند به محدود است و نمی

 .ی را برنظام بهای تمام شده تاریخی ترجیح دادگیری ارزشهای جار توان برپایه زکات، نظام اندازه در کشور ما نمی

رویکرد و اهداف سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی را بیان نمایید چرا نیازی به تغییر  .4

 حسابداری به حسابداری اسالمی نیست ؟

 : اهداف از دو رویکرد استفاده کرداین   الف :این سازمان برای تعیین

 .برمبنای اصول و روشهای اسالم و سپس بررسی این اهداف باتوجه به مبانی نظری موجودالف.تعیین اهداف 

 .شروع کار از مبانی نظری موجود و تطبیق آن با شریعت اسالم ب.

رویکرد اول را یکی از علمای شریعت انجام داده است و رویکرد دوم توسط یک متخصص حسابداری. نهایتًا تعریف اهداف براساس 

 .دوم پذیرفته شدرویکرد 

 : گزارشگری مالی ارائه اطالعات زیر است هدف،  طبق این بیانیه        
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  اطالعات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،     .1

  اطالعات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،   .2

  اطالعات الزم برای تعیین زکات،     .3

 .جریانهای نقدی، زمان و خطرات تحقق آناطالعات الزم برای برآورد   .4

  گذاریهای آن، و اطـالعات الزم بـرای ارزیـابـی مسئولیتهـای امانـی بانکهـا بـرای حفاظت منـابـع و سرمایه .5

 .اطالعات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک .6

جهت با حسابداری سنتی  سات مالی اسالمی بیشتر همبعضی از صاحبنظران معتقدند چارچوب نظری سازمان حسابداری و حسابرسی مؤس

کنندگان، اطالعات راجع به  شود. در دیدگاه سنتی، اطالعات مربوط برای استفاده است، اگرچه در اهداف آن جوهره اسالمی مشاهده می

از موفقیت بیشتر است .شاید از  شود سود بیشتر معیاری گیری می وضعیت مالی و عملکرد مالی است عملکرد مالی هم در قالب سود اندازه

این جهت بعضی از صاحبنظران، اهداف حسابداری سنتی را برای حسابداری اسالمی نامناسب بدانند، چون معتقدند در اسالم باید در پی 

 .سود معقول بود

 : ییر دهیمبنابه دالیل زیر نیازی نیست که برای انعکاس این تفاوتها ، حسابداری را به حسابداری اسالمی تغب :

هدف حسابداری مالی تأمین نیازهای اطالعاتی افراد برون سازمانی است و این نیازها تا حدودی تابع محیط است بنابراین مسائل     .1

الملل، اطالعات دیگری هم مورد نیاز  بر اطالعات معمول در سطح بین محیطی بر حسابداری مؤثر است و اگر درجایی عالوه

 .ارائه کرد توان آن را باشد، می

موارد زیادی اصول تجارت باهم یکسان  شود و در داری و تجارت همانند دیگر کشورها انجام می در اکثر کشورهای اسالمی بنگاه .2

 .باشد اهداف حسابداری هم باید همه بنگاهها را پوشش دهد می

وعی نیست ودر عمل هم به نظر دنبال کردن هدف سود حداکثر اگر درچارچوب شرع باشد برای یک مسلمان امر نامشر    .3

 .رسد انگیزه کسب سود یک مسلمان با غیرمسلمان متفاوت باشد نمی

تواند استاندارد خاص برای تکمیل استانداردهای رایج تدوین کرد مانند  مورد معامالتی که ویژه مسلمانان است می در    .4

 .استانداردهای مربوط به عقود اسالمی

بودن موارد مشمول زکات، مناسب   دلیـل محدود کنـد و ثانیـًا در کشـور ما به کاربـرد را محـدود می تأکیـد بر زکات اواًل دامنه .5

 .نیست

هم براساس پاسخگویی تدوین کرد. در موارد زیادی   گیری و توان برپایه سودمندی برای تصمیم اهداف حسابداری را هم می    .6

گیری مورد  ای پاسخگویی هم مناسب باشد. چون اطالعات هم برای تصمیمگیری بر ممکن است اطالعات مورد نیاز برای تصمیم

پاسخگویی یا پاسخگویی اسالمی  نیاز است و هم پاسخگویی، در مفاهیم نظری باید هر دو پوشش داده شود. لذا تأکید صرف بر

 .در محیط تجارت کنونی جوابگو نیست

را به آن اضافه کنیم. اما باید به مسائل محیطی در کشورهای “ اسالمی” واژه  لذا حسابداری باید همان حسابداری بماند و نیازی نیست

تواند مطرح شود سازمان حسابداری و حسابرسی، برای عقود اسالمی، استاندارد  مسلمان توجه شود. مثاًل حسابداری معامالت اسالمی می

 نه کافی نیست. المللی در این زمی حسابداری تدوین کرده است. زیرا استانداردهای بین
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XBRL 
 را توضیح دهید ؟ XBRLفرایند گزارشدهی در محیط  .1

هدف از بکارگیری این زبان وزبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، روند و شیوه ای جدیدی در گزارشگری مالی را ارائه می کند

 کنندگان از اطالعات و صورتهای مالیگزارشدهی یکسان صورتهای مالی و کمک بیشتر به استفاده  جدید در بازار سرمایه

 شرکتهاست.

 بخش زیر خالصه نمود : 4را می توان در  XBRLفرایند گزارشدهی در محیط 

ورود اطالعات : اطالعات مالی و غیر مالی که واحد تجاری قصد انتشار آن را دارد را از سیستم حسابداری و سایر منابع اخذ و در  -1 

 ر می گیرند.فرآیند برچسب دار شدن قرا

 ایجاد سند مصداق : اطالعات مرحله قبل بر اساس رده بندی منتخب و توسط نرم افزار های مخصوص برچسب دار می شوند. -2 

 توسط اینترنت در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد. سند مصداق تهیه شده در مرحله قبلانتقال سند مصداق :  -3 

سند مصداق را از اینترنت دریافت نموده و بر اساس الگوی گزارشگری خود و رده بندیی که سند  اده کننده: استف ازیابی اطالعاتب-4   

 اطالعات مورد نیاز خود را استخراج می کند. تهیه شدهمصداق طبق آن 

ی گذشته بصورت یکجا امکان دسترسی بیشتر به اطالعات، مقایسه اطالعات با یکدیگر، امکان دسترسی به اطالعات سالها XBRLهمچنین 

و امکان تحلیل های متفاوت را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. دسترسی سریع و شفافیت اطالعات ارائه شده از طریق این زبان 

 گزارشگری را می توان مهمترین ویژگی های این زبان بر شمرد.

 موردرا ذکرنمایید ( 5و مزایای آن را بنویسید ؟)حداقل  XBRLویژگی های  .2

یک استاندارد گزارشگری  XBRL.زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، روند و شیوه ای جدیدی در گزارشگری مالی را ارائه می کند

بسط اصول پذیرفته  XBRLعبارت دیگر مالی در اینترنت و شبکه جهانی می باشد و هیچ گونه مغایرتی با استانداردهای حسابداری ندارد. به

شده و استانداردهای حسابداری نیست ولی گزارشات مالی شرکتها را بطور الکترونیکی مطابق با جنبه های مشخصی از این اصول و 

 استانداردها ارائه کرده تا در قالب ساختاری همه فهم استفاده شوند. 

1. XBRL ین سیستم بتوانند از قدرت مقایسه ای و تحلیلی باالیی برخوردار گردند به طوری این امکان را فراهم می سازد که کاربران ا

که در این سیستم می توانند گزارشات یک شرکت را با گزارشات قبلی آن شرکت و همچنین با گزارشات سایر شرکتهای صنعت 

 بصورت به هنگام مقایسه نمود.

2. XBRL طالعات مالی را برای استفاده کنندگان فراهم می سازد.امکان دسترسی بیشتر، سریع، آسان و شفاف به ا 

3. XBRL  قدرت جستجوی باالیی دارد و امکان دسترسی به اطالعات مالی سالهای گذشته شرکتها به صورت یکجا را برای سرمایه

 گذاران فراهم می سازد.

 طالعات مالی را به دنبال می آورد.استفاده از این سیستم کاهش چشمگیرخطاهای حسابداری و مالی در ارائه گزارشات و ا .4

 می دهد.   تهیه اطالعات مالی را کاهش داده و سرعت تهیه اطالعات را افزایش هزینه .5

این است که با بردن نشانگر بر روی اقالم صورتهای مالی، تعاریف حسابداری این اقالم  XBRLیک از ویژگیهای منحصر به فرد  .6

مطابق با استاندارد های حسابداری، نمایش داده می شود، به عبارت دیگر، داده ها بطور خود تشریحی هستند. لذا کسانی که با 
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این قابلیت با تعاریف آنها آشنا می شوند. بطور مثال با بردن  صورتهای مالی و اقالم موجود در این صورتها آشنایی ندارند از طریق

 ، تعریف حسابداری سود و زیان خالص برای کاربر نمایش داده می شود.Net Income(Loss)نشانگر بر روی 

فراهم می سازد  را Excelیک منطق برنامه نویسی وجود دارد که قابلیت تبدیل اطالعات به سایر نرم افزار ها مانند  XBRLدر سیستم  .7

 و کاربر می تواند با این امکان گزارشات مالی را در قالب های دیگر کامپیوتری نیز در اختیار داشته باشد.

و  تاثیر آن الف :در افزایش سرعت وشفافیت گزارش گری مالی و ب : مشکالت  XBRLوجود ضرورت  .3

 گزارشگری تحت وب را بیان نمایید ؟

آشنایی روز افزون استفاده کنندگان با تحلیل اطالعات الکترونیکی، به تعداد کسانی که اینترنت را به  با: XBRLضرورت وجود  الف :

عنوان منبع اطالعات تجاری خود برگزیده اند و همچنین نیازهای اطالعاتی آنان، بطور مرتب افزوده می شود و این فرصت فراهم آمده تا 

ب دیجیتال به صورت یکپارچه در نرم افزارهای کاربردی گوناگون مورد استفاده قرارگیرد و و تجاری با داشتن نوعی برچس اطالعات مالی

 .به شکلی سریع تر و ایمن تر، در اینترنت جریان یابد

نیازی به تبدیل اطالعات تجاری از شکلی به شکل  XBRLبا استفاده از   استفاده کنندگان اطالعات تجاری:XBRLفزایش سرعت وا

بطور بالقوه این توانایی را دارد تا مدلهای تجاری و XBRL افزایش سرعت گزارشگری نیز می شود. دیگر ندارند و این امر باعث 

دارد برای نامگذاری، رده با تهیه یک سازوکار استان XBRLیرا زبازارهای جدید را با اطالعات تجاری و گزارشگری تجاری مرتبط سازد.

بندی، تولید، مصرف، انتشار، و تبدیل اطالعات مالی، موانع و مشکالت مربوط به ناتوانی های ساختاری تولید برنامه های غیر متصل به 

یمت گذاری استفاده می شود، اطالعات تجاری می توانند بسته بندی و ق XBRLسطوح داده ها را از بین می برد. در نتیجه زمانی که از 

کاهش زمان و هزینه تولید اطالعات و نیز کاهش زمان دسترسی به اطالعات شوند و برای استفاده کنندگان مختلف توزیع شوند که باعث 

 مندرج در گزارشهای واحد تجاری می شود.

یعات حسابداری می شود شفافیت اطالعات تجاری را افزایش  می دهد که باعث اجتناب از برخی شا XBRL: XBRLافزایش شفافیت و

ق که در سالهای اخیر وارد شده اند. شفافیت اطالعات تجاری به معنی تغییر دادن یا از بین بردن اصول حسابداری یا تغییر دادن اجرای حقای

 .تجاری که تصمیمات مالی را می سازد، نیست

ا بلکه به این معنی است که با اجازه دادن به استفاده کنندگان اطالعات تجاری، آنان را قادر می سازد تا از اطالعات تجاری که در گزارشه 

تمام حقایق تجاری مرتبط با یک شرکت را تسهیل  می کند و تعداد حقایق تجاری را که  XBRLمی آیند به راحتی استفاده کنند. از طرفی 

 توسط تحلیل گران پردازش شوند افزایش می دهد. می تواند

، XBRLبطور کلی با استفاده از این زبان گزارشگری، اطالعات و گزارشات ارائه شده، قابل اتکا، کاراتر، و قابل دسترس خواهند شد. 

از نرم افزار های مربوط را ارائه روشی را برای منسجم کردن اطالعات و جمع آوری اطالعات و تسهیل تجزیه و تحلیل گزارشات با استفاده 

از اطالعات منتشر شده  می کند. دولتها، قانون گذاران، بازارهای بورس اوراق بهادار و شرکتهای خدمات مالی و ارائه کننده اطالعات مالی

 استفاده می کنند. XBRLبوسیله 

مالی، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان نیز از این اطالعات حسابداران مالی و مدیریت، مدیران شرکتها، تجزیه و تحلیل کنندگان همچنین 

در  استفاده خواهند کرد. به عالوه شرکتهای کامپیوتری و فناوری اطالعات با خلق نرم افزارهای مرتبط با این زبان می توانند به نوعی با آن

 ارتباط باشند.
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  :WEBمشکالت گزارشگری تحت و  XBRLضرورت وجود 

، خطرات ذاتی اینترنت است. اینترنت یک شبکه عمومی غیر قابل اتکا و WEBیک از مشکالت و چالش های گزارشگری مالی تحت 

بدون امنیت می باشد. از تهدیدات عمده امنیت در خدمات گزارشگری مالی تحت وب می توان مواردی مانند دستکاری در پیام، افشای 

 .و امنتاع از ارائه خدمات نام برد پیام های محرمانه، جایگزینی پیام

 از مشکالت عمده پیش روی گزارشگری الکترونیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 قرار اطالعات کننده استفاده و کننده عرضه اختیار در مناسب کامپیوتر حتی و نویسی برنامه اینترنت، مثل الزم، فناوری مواقع برخی در •  

 .ندارد

 مسلمأ برخی اطالعات و گزارشات نادرست و حتی غیر قانونی وجود خواهد داشت. الکترونیکی گزارشگری در •  

   بود. خواهد گزارشگری نوع این برای مشکلی همواره هکرها، وجود و اطالعات شدن پاک و کامپیوتری ویروسهای • 

 مقایسه کنید ؟ CODALبا  XBRLدر ایران را بنویسید ؟ و  XBRLچالش های پیش روی  .4

ستقرار این سیستم با همه منافع و مزایای خود چالش هایی به همراه خواهد داشت زیرا کشور ا:در ایران XBRLچالش های پیش روی 

قاومت شرکتها و موسسات در م ،ما تقریبأ با این زبان بیگانه بوده و راه زیادی در پیش است تا به استانداردهای جهانی این زبان برسیم

، یکسان سازی استانداردهای XBRLپذیرش و استقرار سیستم، عدم همکاری و همراهی سازمان های تاثیر گذار در این زمینه، آموزش 

ار این زبان حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی، پذیرش شرکتها در بورس های بین المللی را می توان از مهم ترین چالش های استقر

 .در ایران نام برد

 از:متمایز  می کند  عبارتند  CODALرا از ابزار مشابه به نام که آن  XBRLچند ویژگی :CODALبا ابزاری مشابه به نام  XBRLمقایسه 

 XBRL  جهت ارائه صورتهای مالی در سطح بین الملل می باشد در حالی کهCODAL  برای ارائه اطالعات مالی در داخل یک

 کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

 در مالی صورتهای اشکال CODAL  باشد ولی در ثابت و بدون انعطاف میXBRL مورد رده بندی صورتهای  151قریبأ بیش از ت

مالی وجود دارد که در هنگام گزارشدهی صورتهای مالی می توان با توجه به نوع رده بندی اطالعات در صورتهای مالی از آنها 

 اده نمود.استف

 CODAL  تمرکز دارد ولی این فرآیند در بر روی اطالعات میان دوره ایXBRL .پیشرفته تر است 

 XBRL  نسبتCODAL  باالتر می باشددارای قدرت جستجو و مقایسه. 

از شفافیت بیشتر، انعطاف  و نشانبیش از پیش به چشم می آید  XBRLمزایا و منافع با توجه به مقایسه این دو زبان ارائه اطالعات مالی،     

 .ارائه اطالعات دارد این ابزار پذیری، و جهان شمول بودن

 : حسابداری علم است یا هنر1مقاله شماره 

 مقاله خالصه

می گیرد که در آن مسائل خود را تعریف می کنیم. تعریف مسائل نشات  عدم توانایی ما برای حل مسائل، از روشی به نظر من،-1

 از حل این مسائل می شود. حسابداری مانع
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اغلب مسائل حسابداری قابل جستجو در مفهوم علمی نیستند که بتوان آنها را در معرض تست های مربوط به اهمیت نظری یا تجربی  -2      

در مورد قرار داد. به جای آن، مسائل حسابداری طوری تعریف شده اند که موضوع سررشته در هنر هستند و "جستجو" شامل بحث هایی 

 این مسئله است که آیا سررشته یک فرد بهتر از دیگری است یا نه. 

من به این نتیجه می رسم که پیش نیاز راه حل مسائل حسابداری، تعریف مجدد این مسائل است. بویژه، مسائل باید طوری تعریف -3    

برای مسائل به ما ارائه نخواهند کرد. در مقابل، چندین  شوند که موضوع تست های علمی باشند. تعریف مجدد مسائل، راه حل های آسانی

مسئله حل نشده در علم وجود دارند. همانطور که بحث هایی میان دانشمندان وجود دارد میان حسابداران نیز وجود دارد. تفاوت این است 

ضر، مسائل حسابداری و مشاجرات طوری که مسائل علمی و مباحثات مربوط به راه حلی توسط اعمال تست های علمی هستند. در حال حا

تعریف شده اند که راه حل آنها در اصل غیرممکن است. راه حل این مسائل، کمی دور است، اولین گام به سوی این راه حلها، تعریف 

 مجدد مسائل است طوری که قابل آزمودن باشند. 

بندی های منظمی خواهد بود که بعنوان چارچوب حسابداری استفاده  اگر حسابداری را علم بنامیم، توجه به سمت )و شاید محدود به( طبقه

 شده و به سمت بدنه شناخته شده ای از حقایق خواهد بود که در موارد ارائه شده متناسب با این چارچوب خواهد بود.

توده  و به دیگری می رویم از یک مسئله حل نشده به جای آن و این است که ما در حسابداری مسائل را حل نمی کنیم استرلینگبحث 

 بررسی دلیل عدم توانایی ما برای حل مسئله است. هدف این مقاله مسائل حل نشده در حال افزایش است

فایفو که توجه ما وفضای روزنامه هارا چندسال پیش به خودجلب کرده بود درحال حاضر یک  مسئله منقضی شده -مبحث فرض الیفو

ضای نشریه ای وجودندارد که به ان اختصاص داده شودومسایل جدید بیشتری توجه ما را جلب کرده است زیرا درحال حاضر توجه یاف

استهالک تسریعی درمقابل خط -2تخصیص مالیات -1است درمیان لیستی ازمباحثی که حل نشده مواردمشابه زیادی را میتوان یافت مانند

کامل دربرابرهزینه یابی مستقیم و... برای مثال دلیلی که ما بحث  هزینه یابی-4مشارکت در برابر خرید ترکیب تجاری-3مستقیم 

دغام درموردبهایابی کامل درمقابل بهایابی مستقیم رابه اتمام رساندیم این نیست که مسیله حل شده است بیشتر به این دلیل است که اقدام به ا

. چرانمیتوانیم این مسایل را برطرف کنیم ؟توجیه و توضیح ما باعث شد که توجه ما به مسایل جدیدتر مشارکت در برابر خریدمنتقل شود

برای ضعف در حل کردن مسایل به روش ما درفهمیدن مسائل بستگی داردوما مسایل رامثل  یک راهی که دراصل غیرقابل حل هستند 

 .تصور میکنیم واین که سواالتمان را به گونه ای تعبیر میکنیم که مانع دست یابی به پاسخ میشود

 هنردربرابرعلم .1

و درکتب درسی  تصور نادرست  ما با گسترده ترین مسیله یعنی تعریف حسابداری شروع  میشود در نشریه های  رسمی و مقاالت روزنامه

ه حسابداری رابه عنوان یک هنرکه مغایربا علم است تعریف میکنندوادعامیکنندکه حسابداری الزاما مبتنی بر قرار داد است وبا قوانینی ک

 اساس علم را شکل میدهد مغایر است 

 تعریف حسابداری مبتنی بر دوتصور غلط است 

نویسندگان تصور نادرستی از ماهیت علم دارند به نظر میرسد که آنها معتقدندکه برای اینکه یک نظم و ترتیب علمی  باشد باید شامل -1

وشاهدی برآن دگرگونی اخیر غلب قوانین علمی دقیق تغییرپذیرهستندقوانین تغییرناپذیرو حقیقت مطلق باشد واقعیت این است که حتی ا

قوانین نیوتون درفیزیک توسط انیشتین است وبرای یک دانشمند قوانینی تعمیم پذیراست که به طورمستمر موضوع مطالعه تجربی وآزمون 

وانین تغییرناپذیرند و قوانین اماحسابداران تصورمیکنندکه ق دانشگاهها باشد،اگرآنها غیرقابل تغییرباشند دانشمندان به آنها تعاریف میگویند نه

به نظر میرسد معتقدندکه هیچ شک وتردیدی درعلوم وجودندارد. حسابداری بامیزانی ازتردیدمواجه است من اعتقاددارم که وجود چنین 
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صور ما از علم این باشد که متشکل از تردیدی موجب میشود که حسابداران حسابداری رابه عنوان یک هنر تعریف کنند.درنتیجه اگرت

حقیقت مطلق است وقتی که چنین تردیدی درحسابداری وجوددارد پس بایدنتیجه گرفت که حسابداری یک علم نیست وزمانی که 

.  حسابداران حسابداری را به خاطر تردیدش به عنوان یک هنر تعریف میکنندمبنای تعریفشان به مجرد تصور نادرستشان از علوم است

همچنین تردیددرتمام علوم وجوددارد درغیراین صورت هیچ دلیلی برای دانشمندان وجودندارد که تحقیقات خودرا ادامه دهند. به هرحال 

 این نتیجه گیری یک تصورنادرست از ماهیت علم است   

د.درشرایط فعلی حسابداری به جای تصور ناردست دوم این است که چیزی درمورد حسابداری وجود داردکه ذاتا آنرا غیرعلمی میکن-2

قانون براساس قرارداداست امااین یک شرط الزم وضروری نیست.پزشکان اولیه )حکیمان( راباعلوم پزشکی مدرن مقایسه کنید.هردو در 

ن تشریفات مذهبی مورد بیماری ها مطالعه می کرد موضوع مورد مطالعه هردو مشابه بود اما روش آنها متفاوت بود. یکی از طریق انجام داد

به برای دفع کردن ارواح پلید و دیگری ازطریق کار علمی دشوار برای دست یابی به تعمیم دادن تجربیات یا قوانین.بنابراین تفاوت بین آنها 

از ماهیت موضوع نیست بلکه رویکرد آنها نسبت به آن موضوع متفاوت است.یک حکیم بیماری را اینگونه تعریف میکند:بیماری ناشی 

تمایالت فکری غیرقابل توضیح ارواح پلید است که فرد را احاطه می کند.مشکالت این حکیم حل نشده باقی می ماند زیرا او آنها را در 

اصل غبر قابل حل تعریف کرده است. دانشمند پزشکی مدرن با گروهی از تردیدها مواجه خواهد بود برای مثال، علت سرطان، اما در دام 

 نخواهد افتاد چون در اصل غیرقابل حل هستند.تعریف مسائل 

پس اولین گام به سوی علم، تغییر تعریف مسئله است. چیز ذاتی غیرعلمی درباره حسابداری وجود ندارد؛ رویکرد ما نسبت به حسابداری 

 است که غیرعلمی می باشد.

 اهداف هنر در مقابل علم: .2

 بهتر است اهداف هنر را با اهداف علمی مقایسه کنیم. 

هدف یک هنرمند نشان دادن تفسیر شخصی خود از یک شیء است نه نشان دادن نمایش صحیحی از آن شیئ. در هنر، نمایش های مختلف 

تصورات هنرمند وابسته باشند نه  یک شیء نه تنها قابل قبول هستند بلکه بسیار مطلوب نیز می باشند. نمایش ها با این هدف هستند که به

شیء.بنابراین، تصویری که روی یک بوم نقاشی دیده می شود بیشتر تصور هنرمند می باشد نه خود شیء که تصویر آن را می کشد. 

د. برای مثال، تا تصویرهای متفاوتی از همان شیء را ارائه دهن -هنرمندان )حداقل هنرمندان بعد از رنسانس( تالش دارند که متفاوت باشند

اگر پیکاسو تصویری از مادام ماتیس را نقاشی کرده بود، احتماال او را تنها با یک چشم نقاشی می کرد چون در حقیقت نقاشی هایی از 

پیکاسو وجود دارند که یک زن یک چشم را نشان می دهد. ازطرف دیگر، همانگونه که به یاد خواهید آورد، ماتیس او را با دو چشم 

و یک بینی سبز. غیرمحتمل است که پیکاسو رنگ سبز را برای رنگ بینی او انتخاب کرده باشد. پیکاسو و ماتیس هر دو  -کرده بود نقاشی

 می توانند کامال متفاوت باشند.   می توانستند به یک شیء نگاه کنند، اما تصاویری که روی بوم نقاشی دیده می شوند،

ا از چنین تفاوت هایی اجتناب کنند. اگر دو دانشمند قرار باشد که تعداد چشم های مادام ماتیس را در مقابل، دانشمندان تالش دارند ت

بشمارند یا رنگ بینی او را تعیین کنند، تفاوت بین آنها، هشداردهنده خواهد بود. همین مسئله زمانی نیز صحیح خواهد بود که قرارباشد 

ا تعیین کنند یا بیماری مزمن او را تشخیص دهند. عقیده اصلی علم این است که میان مشاهده تعداد سلولهای سفید او رابشمارند، وزن او ر

 کنندگان مستقل توافق وجود دارد. نمایش ها با این هدف هستند که به شیء بستگی داشته باشند نه به تصور دانشمندان.
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علی است. در وضعیت غیرعلمی فعلی حسابداری، می ترسم که تعریف حسابداری بعنوان هنر، متاسفانه، توصیف نسبتا صحیحی از شرایط ف

نمایش ها به تصورات حسابدار بستگی داشته باشد تا شرکت هایی که حسابدار برای آنها کار می کند دراین مورد حسابداری می تواند یک 

 هنر باشد نه علم.

 عقیده اصلی حسابداری باید توافق میان مشاهده کنندگان مختلف باشد.

حسابداری، اندازه گیری باید براساس شرایط شرکت باشد نه براساس تصور حسابدار. خالصه، اهداف حسابداری باید یکسان با اهداف در 

 هر علم باشد.

 دستوراتی برای هنرمندان: .3

نشان داد:آقای للی... شاید خطر تعریف حسابداری بعنوان هنر را بتوان با بررسی دستورات اولیور کرومول به نقاش تصویر او بطور آشکار 

دوست دارم تمام تالش خود را بکنید تا تصویر من را همانطوری که هستم بکشید و هیچ تملقی نکنید؛ به یاد داشته باش تمام این حاالت 

ورات در غیر اینصورت چیزی پرداخت نخواهم کرد.حقیقتی که کرومول با دادن این دست خشن، جوشها، زگیلها و هر آنچه هست را بکشید،

به نقاش خود می دهد، خیلی مهم است. بدین معنی است که می توانست دستوراتی برخالف اینها بدهد. به نظر من این یک ویژگی همگانی 

است که بخواهد در مورد او تملق شود و به شکل مطلوبی نشان داده شود. چون مدیریت دست انسان است، نمی توانم تصور کنم که کسی 

 -را همانگونه که هستم بکشید، زگیلها و همه چیز". به نظر من دستوراتی غیر از اینها می دهند:کمی در باره من تملق کنیدبخواهد بگوید "م

 درصد افزایش در درآمد خوب خواهد بود. زگیل ها و جوشهای مرا با ابزارهای زینتی پنهان کنید. 11

 الحظه ای کمتر آسیب پذیریم .اگر ما حسابداری را به عنوان علم تعریف کنیم بطور قابل م

 استانداردها دربرابرقوانین: .4

 اگر حسابداری یک علم تجربی باشد می بایستی تعریفمان بجای استانداردها بر اساس قوانین باشد بنابر این استانداردها مواردی  هستند که

 حکم می کنند نه مباحثه.

ما در حسابداری به استانداردها نیاز داریم اما بایستی در واقع در تشخیص بین استاندارد و قوانین باشیم،درحال حاضرنوشته هایمان 

حسابداری رابه عنوان استانداردتعریف میکنندوبه طورکلی میگویند استانداردهامواردگوناگون بهای تمام شده درمواردخاص است  برای 

در استانداردی دیگر، در باره استهالک  Fifoدر غالب یک استاندارد شرح می دهد و با روش  Lifoموجودی کاال با روش مثال در ارزیابی 

استاندارد موازنه کاهشی شرح داده می شود و در استاندارد دیگر روش خط مستقیم. با وجود اینکه اینها در قالب استاندارد شرح داده می 

سمت راست جاده در یک کشور بطور قانونی یک استاندارد است گواه این حقیقت این است که  در انگلستان  شوند. استاندارد رانندگی در

 آنها در سمت چپ رانندگی می کنند .

 استرلینگ بسوی علم حسابداری : .5

گی انتخاب کند رانندگی در سمت راست جاده را در نظر بگیرید اگر قانون گذار به شخص اجازه دهد که خودش سمتی را برای رانند

دچار هرج و مرج می شود. اگر ما اجازه دهیم به  انتخاب انفرادی که در کدام سمت  بستانکاران قرارداده شود در نتیجه با هرج و مرج 

و تسریع و روش خط مستقیم و نتیجه آن آشفتگی است . نقطه ای که انتخاب می شود  Fifoو   Lifoخواهد بود هر انتخاب فردی بین 

 دارد مخصوصی است قراردادی که هیچ اختالفی با استاندارد انتخاب شده نمی سازد اما برای سازگاری و هماهنگی مهم است.استان
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 اندازه گیری بر اساس تخصیص سهمیه )درعلم اندازه گیری داریم ودرحسابداری تخصیص داریم.(  .6

جمله استانداردها ما همچنین تعریف می کنیم آنرا بنابر این  بعالوه تعریف مسئله سیستمهای تصمیم گیری و درآمد مثل یک انتخاب از

 مقدار فعلی وابسته به بزرگی مقدار می باشد برای مثال می گوییم استهالک واقعی نمی تواند اندازه گیری شود و استهالک واقعی نمی تواند

واند اندازه گیری شود تا اینکه شرکت تسویه شده باشد. شناخته شود تا اینکه دارایی ها فروخته شوند . ما می گوییم درآمد واقعی نمی ت

ی مسئله اینجاست که ما با تعاریف ساخته شده اندازه گیری می کنیم درآمد یا استهالک غیر ممکن را تا رخداد آینده.. و آینده قابل شناسای

پذیرش اینهمه مقادیر گذشته اشتباه است فرض  نیست و فقط می تواند برآورد شود یا پیش بینی شود. این اندیشه خصوصا مهلک است زیرا

سال متغیر باشد. چه کار باید  111تا  51کنید که رویدادهای فعلی باعث شوند که ما باور کنیم تخمین طول عمر مفید استرلینگ باید از 

ضعیت های مالی قبلی اشتباه بوده بکنیم؟ آیا باید تمام ترازنامه های قبلی و صورت وضعیت مالی را تصحیح کنیم یا بپذیریم که صورت و

، کشف اینکه صورت 1971اند؟ اگر تصمیم به تصحیح تمام گزارشات قبلی کنیم، چه سودی خواهد داشت؟ یعنی، برای یک خواننده در 

ده اشتباه بوده است، چه سودی خواهد داشت؟ اگرچه می توانیم صورت وضعیت مالی گذشته را تصحیح کنیم، خوانن 1941وضعیت مالی 

نمی تواند تصمیمات قبلی را که براساس این صورت وضعیت های مالی گرفته است تغییر دهد. همچنین اگر سیاست تصحیح صورت 

وضعیت مالی گذشته را بپذیریم، در اینصورت باید تمام صورت وضعیت های مالی گذشته را دوباره در سال بعد تصحیح کنیم احتماال 

ورت وضعیت مالی گذشته یک سیاست مطلوب نیست. اما راه حل چیست؟  مشکل مربوط به روشی تصمیم خواهیم گرفت که تصحیح ص

است که مسئله را تعریف می کنیم. از فرد خواسته نمی شود تا آینده را به منظور سنجش اخیر پیش بینی کند بلکه  به مدیریت اجازه می 

میکه تعریف می کنیم اندازه گیری های گذشته و حال براساس بزرگی آینده دهد تا ضررهای آینده را به سودهای گزارشی تغییر دهد. مادا

 باشند، چنین مسائلی الینحل خواهند ماند.

درعلم، تعیین وزن فعلی من را می توان بصورت اندازه گیری تعریف کرد، نه بصورت تعیین. تعریف آن بصورت اندازه گیری، بطور 

 دن آن را ممکن می سازد. تعریف مسئله بصورت یک تعیین، آن را غیرقابل حل می سازد. خودکار مسئله را حل نمی کند بلکه حل کر

 منجر شود که 

 چالش مدیریت: .7

باید به نفع تخصیص هزینه های گذشته براساس تخمین آینده، کنار بکشیم. در حقیقت مردم این را به من گفتند. این می تواند یک پاسخ 

 توان آن را یک پاسخ علمی مناسب در نظر گرفت. هنری یا حسابداری باشد، اما نمی 

به قطعه داستانی )ساختگی( زیر دقت کنید: روزگاری در گذشته، اندازه گیری مسافت طی شده توسط جسم در حال افتادن تا نقطه ایست 

بیافتد و دراینصورت می  غیرممکن بود. یعنی، اگر شیء را می انداختم، در اینصورت باید انتظار می کشیدید تا زمانیکه روی سطحی

توانستید مسافت را اندازه گیری کنید. اجداد حسابداری من آن را کنار گذاشته و گفتند که روش بدی است، اما نمی شد کاری انجام 

هده از داد.خوشبختانه، اجداد دیگری داشتم که تصمیم گرفتند به جای کنارکشیدن از مسئله، چالش کنند. آنها سعی کردند تا روشهای مشا

ا شیء به هنگام افتادن را ارائه دهند. در روزهای اولیه، این روشها شامل مشاهدات خام از توپ در حال غلتیدن بر روی سطح شیب دار بود. ب

ازلوله  ادامه کار بر روی مسئله، دانشمندان ابزار اندازه گیری دقیقی را ارائه کردند. آنها اکنون فاصله طی شده توسط اشیاء در حال افتادن

 های تخلیه را با عکسبرداری با سرعت اندازه گیری می کنند.

.) به همان روشی که گذشتگان ما نمی توانستند فاصله طی شده جسم تا نقطه سکون را اندازه گیری کنند، ما نیز نمی توانیم )بقول معروف( 

است ما خود را به خاطر ناتوانی خود برای اندازه گیری کنار  هزنیه اموال مستهلک شدنی را تا زمان فروش اندازه گیری کنیم.( تفاوت این
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کشیده ایم نکته دراینجاست که می توانیم مسائل اندازه گیری خود را بصورت چالش به جای کنارکشیدن خود نسبت به مسائل غیرقابل حل 

 ببینیم. 

 مثالی از قانون حسابداری: .8

بصورت متعارف تعریف کرده ایم. تعریف آنها بصورت قوانین علمی وبصورت تعمیم ما حسابداران روشهای تخصیص مختلفی برای هزینه 

 تجربی قابل آزمون ممکن است. به استهالک توجه کنید. در بحث آنها از تعریف استهالک، کمیته واژه شناسی بیان می دارد:

مام فرایندهایی از این نوع که بتوان در تعریف عبارت ]استهالک[ توصیفگر نوعی فرایند است، نه فرایند فردی و خصوصیات آن برای ت

منعکس کرد، مشترک هستند. این خصوصیات مشترک عبارتند از اینکه هزینه یا ارزشهای اساسی دیگر به وسیله روش منطقی یا 

ره حسابداری سیستماتیک به دوره های حسابداری تخصیص داده شده اند و این روش سعی در تعیین جمع کل اختصاص داده شده برای دو

بل به وسیله ارتباط با وقایع روی داده در این دوره نمی کند که این رویدادها بر طول عمر یا ارزش پولی اموال تاثیر دارند. تعاریف غیرقا

قبول هستند که نشان میدهد استهالک در یک سال، اندازه گیری زوال فیزیکی در یک سال یا افت ارزش پولی در طول یک سال یا 

 فاقی است که در عرض یک سال روی می دهد و برحسب پول محاسبه می شود. هرات

این تعریف غیر قابل قبول است که بیان می کند استهالک یک معیار  از زوال فیزیکی است  یا ارزش مال را کاهش می دهد  یا.. ، د رواقع 

ی ممانعت کرده چون استهالک به عنوان یک قرارداد در از هر چیزی که واقعا درطول سال رخ می دهد. این تعریف از آزمایشات تجرب

 قبال بسیاری از معیارهای تجربی یک پدیده قابل آزمایش است . 

 می خواهم  یک تولید قابل آزمایش را به صورت تجربی پیشنهاد کنم و آن اینکه ، می خواهم یک قانون علمی را پیشنهاد کنم . 

مایش باشد ، باید موضوع قابل مشاهده ای را تعریف کنیم : تعریف استرلینگ : استهالک ، کاهش برای اینکه به صورت تجربی قابل آز -1

 در مقدار موجود اموال تولیدی است . 

 قانون ) خصوصا یک فرضیه تا زمانی که کامال تایید شود ( به شیوه ای می باشد که می توان آن را در معرض آزمایشات تجربی قرار داد  -2

 تشریح می شود .  5/1لینگ : استهالک ماشین االت اتوماتیک با اعمال شیوه باالنس کاهشی با نرخ خط مستقیم قانون استر

لمی این قانون به جای هزینه ها با قیمتها سر و کار دارد این موضوع را برای چند دقیقه فراموش کنید . این قانون همه ویژگیهای یک قانون ع

قابلیت آزمون تجربی است . بدین معنی که ، اگر موضوعی مطرح شود ، می توانیم آن را حل کنیم . در نظر  را دارد . مهمترین آنها ایجاد

 بگیرید که طرف مقابل قانون زیر را مطرح می کند : قانون مخالف : استهالک وسایل اتوماتیک با شیوه خط مستقیم تعریف می شود . 

برای انتخاب بین دو قانون ،تنها چیزی که باید انجام دهیم ، ایجاد تعداد مشخصی مشاهده از قیمتهای موجود است تا تصمیم بگیریم کدام 

 یک از قوانین استرلینگ یا مخالف صحیح است . 

 باز تعریف پیشنهادی دارای این مزیت است که یک موضوع قابل حل می باشد .

 دی تئوری :تعریف مفاهیم بدون ورو .9

ا بسیاری از شما قانون پیشنهادی در بخش قبل را دوست نخواهید داشت قانون من با قیمتها در ارتباط است و حال اینکه حسابداری با هزینه ه

شیوه  سر و کاردارد اما صرفا به این نکته اشاره کردم که ارتباط حسابداری با هزینه ها در نتیجه تعریف حسابداری است  باید آن را به

 دیگری تعریف کنیم 

 انتقاد مخرب قانون پیشنهادی این است که مبتنی بر هزینه تاریخی می تواند مفهومی باشد که دارای اهمیت  نظری باشد حتی اگر فاقد تاثیر

د. مفاهیم تجربی، تجربی باشد. در علم، دو نوع اصلی مفاهیم وجود دارد: تجربی و نظری. مفاهیم تجربی باید در معرض آزمون تجربی باشن
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نمایشی که در آن مفاهیم از طریق قوانین، با مفاهیم دیگر، ارتباط منطقی دارند. در عبارات  -از طرف دیگر، در معرض آزمون منطقی هستند

 حداقل طوری که من آن را مرتبط تعریف می کنم.  -حسابداری، بدین معنی است که مفهوم نظری باید مرتبط باشد

اخص سر توجه کنید زمانی بسیاری از دانشمندان مشغول محاسبه و گزارش شاخص های سر بودند با این باور که آنها از به مفهوم شمثال:

می نویسد:.مفهوم شاخص سر را می  نظر تئوریکی مهم بودند. برودبک، با استفاده از کلمه مفید بعنوان مترادفی برای عبارت اهمیت  نظری

هنای سر یک فرد به طول آن تعریف کرد ه و روش اندازه گیری را به دقت بیان کرد. با این حال، برای توان بطور مناسب برحسب نسبت پ

حداقل یک روانشناس، شاخص سر یک فرد، یک حقیقت غیرجالب است. جالب نیست چون شاخص سر یک فرد هیچ ارتباطی با رفتار او 

مفاهیم ارتباط دهد. بنابراین، یک مفهوم مفید نیست. چون شاخص سر وارد ندارد. بعبارت دیگر، هیچ قانونی وجود ندارد که آن را به 

سر قوانین نمی شود، مفهوم برای پیش بینی یا تبیین رفتار، غیرمفید است. از نظر معنی دار بودن، فاقد "معنی" است. از آنجاییکه شاخص های 

حاسبه و گزارش آنها را رها می کنند. بنابراین عدم ارتباط در علم، نیستتند، دانشمندان م بی ربط هستند، چون قادر به تست اهمیت  نظری

 دلیل کافی برای ترک یک مفهوم است. 

را رد می کند. با این حال، قادر به کشف هیچ  احتماال اینگونه است که مفهوم استهالک مبتنی بر هزینه تاریخی، آزمون اهمیت  نظری

باشد یا به عبارت دیگر، هیچ مدل تصمیم گیری را کشف نکرده ام که علیرغم بررسی سخت  مواردی نبوده ام که به مفاهیم دیگر مربوط

کوشانه چنین قوانین یا مدلهای تصمیم گیری، مفهوم را مشخص کند. در حالیکه بررسی را برای سود سرمایه گذاری انجام میدادم، تعدادی 

های تصمیم گیری بررسی شده، چنین مفاهیمی را بعنوان "استهالک" مدل تصمیم گیری اقتصادی را بررسی کردم. در هیچ موردی، مدل

مشخص نمی کنند )همانطور که ما حسابداران آن را تعریف می کنیم(. چون چنین مفاهیمی مشخص نشده اند، نتیجه گیری اجتناب ناپذیر 

 این است که آنها به این مدلهای تصمیم گیری بی ارتباط بودند. 

اره نتیجه گیری نوشته و صحبت کردم. با این حال، چون بررسی تمام قوانین یا مدلهای تصمیم گیری برای من غیر به مدت چندین سال درب

یا مرتبط بودن رد شود، غیر ممکن است.  ممکن است، اثبات اینکه استهالک مبتنی بر هزینه تاریخی نمی تواند از آزمون اهمیت  نظری

ارتباط آن نبوده ام، بدین معنی نیست که بی ربط است، چون احتماال از چیزی غفلت کرده باشم. به یعنی، این حقیقت که من قادر به اثبات 

این دلیل، چالشی برای فردی منتشر ساختم تا ثابت کند که چنین مفاهیمی مربوط به یکی از مدلهای تصمیم گیری هستند. اکنون هشت سال 

 است. از زمان آن چالش می گذرد و هیچ کسی پاسخی نداده 

 اگر حسابداری علم بود، یکی از این دو باید اتفاق می افتاد:

 می کردند.  درککسی باید اثبات ارتباط چنین مفاهیمی را منتشر می ساخت یا آنها محاسبه و گزارش چنین مفاهیمی را 

دان به محاسبه و گزارش این شاخص ها دوباره، به شاخص سر توجه کنید. اگر کسی ارتباط آن را تنها با یک قانون نشان می داد، دانشمن

 دانشمندان دست از محاسبه و گزارش این شاخص ها برداشتند. ادامه می دادند؛ درنبود چنین نمایشی،

تا زمانیکه کسی چالش مرا بپذیرد به تفکر درباره ارتباط چنین مفاهیمی ادامه خواهم داد. خواهم اندیشید که چرا مفاهیمی همچون 

چون استهالک مبتنی بر هزینه تاریخی از نظر تجربی قابل تست نیست و -1به جای اندازه گیری ارزش تعریف می کنیم.  تخصیص هزینه را

یا مرتبط بودن نیست، چرا ما به تعریف استهالک بعنوان تخصیص هزینه  چون تا جایی که من می دانم، قادر به عبور از اهمیت  نظری-2

 تعریف می کنیم درحالیکه غیر قابل حل است؟ادامه می دهیم؟ یعنی، چرا آن را 
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 : تئوری حقوق صاحبان سهام 2مقاله شماره 

 کارکرد تئوری های ارزش ویژه :  

 شیوه طبقه بندی و گزارش نمودن عوامل تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام به تئوری منتخب درباره ماهیت ارزش ویژه بستگی دارد .�

 فرد ارائه کننده صورتهای مالی سازگار است   روش تلفیقی مورد استفاده در مورد ترکیب شرکتها با تئوری مبتنی بر ارزش ویژه موردنظر �

 ماهیت ارزش ویژه :

 اصوال ارزش ویژه سهم فرد در یک شرکت است .

توان آن را به عنوان سهم منصفانه فرد تفسیر کرد . یعنی  ریشه آن در واژه برابری قرار دارد و مفهوم و معنی آن انصاف است . در واقع می

 کسانی که پول هایی را به شرکت قرض می دهند در داریی های شرکت سهم منصفانه دارند .

 ارزش ویژه = دارایی ها

 درباره حقوق بستانکاران و حقوق مالکان به عنوان دو نوع حق صحبت می کند . 

 کانه در نظر میگیرند و حقوق بستانکاران را بدهی می نامند .برخی ارزش ویژه را فقط حقوق مال

 حقوق صاحبان سهام +بدهی ها = دارایی ها

برخی دیگر حقوق صاحبان سهام را معادل حقوق سهامداران عادی می دانند. اما وجود اوراقه قرضه قابل تبدلیل که نه بدهی است و نه سهام 

 هادار به مشکل بخورد.باعث می شود که این طبقه بندی اواراق ب

 حقوق مالکان 

 تفاوت بین دارایی ها و بدهی های شرکت را حقوق مالکان گویند .

 نکته : حقوق مالکان را با عباراتی دیگر نظیر حقوق صاحبان سهام ؛ حق مالکیت ؛ و یا خالص دارایی های شرکت نیز به کار می برند .

 برحسب سنت حقوق مالکانه را به دو گروه طبقه بندی می کند : 

 . سود انباشته 2سرمایه تامین شده  = سرمایه پرداخت شده   .1

سهام سرمایه پرداخت شده شامل ارزش فعلی سود انباشته هم میباشد. سرمایه پرداخت شده به دو طبقه تقسیم می شود سهام که شامل  

 می باشد.مازاد سرمایه پرداخت شده یا صرف سهام اسمی یا ارزش اعالم شده( و ) به ارزش عادی و سهام ممتاز

هیچ شرکتی تالش نمی کند که وانمود کند حقوق صاحبان سهام بدان گونه که در ترازنامه گزارش شده بیانگر ارزش بازار شرکت نکته : 

 هم نیست . باشد .یا اینکه اقالم نشاندهنده ارزش شرکت برمبنای قضاوت ذهنی مالکان

 مبلغ متعلق به حقوق صاحبان سهام که در ترازنامه گزارش می شود نشان دهنده ارزش جاری حقوق مالکان شرکت می باشد.

 تفاوت های بین دارندگان سهام و اوراق قرضه  

 . حدود یا میزانی که دارندگان سهام داری حق اولویت دارند 

  سهامدارن دریافت خواهند کرد .درجه یا میزان اطمینان و تعیین مبالغی که 

 .تاریخ سررسید پرداخت های مربوط به حقوق نهایی 

تئوری حقوق صاحبان سهام هرکدام وضعیت یک واحد اقتصادی را به گونه ای متفاوت تفسیر میکند . هرکدام از این تئوریها به یک مفهوم 

 ا به گونه ای متفاوت محاسبه می کند .متفاوت از  سود می انجامد و سهم هریک از دارندگان حقوق از سود ر

 تئوری های حقوق صاحبان سرمایه شامل :
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تئوری مالیکت انفرادی ، تئوری واحد تجاری ، تئوری حقوق باقی مانده ، تئوری واحد اجتماعی ، تئوری وجوه ، تئوری فرماندهی )تئوری 

 مدیریت ( و تئوری سرمایه گذار می باشد .

 تئوری مالیکت انفرادی:

ر این تئوری مالک و شرکت یکی است . دارایی ها به مالک تعلق دارند و بدهی ها نیز تعهدات وی تلقی می شوند . و در نتیجه حقوق د

 مالکانه به مالکان تعلق می گیرد.

 : معادله بنیادی حسابداری عبارت است از 

 جمع دارایی ها   –حقوق مالکان = جمع بدهی ها 

متعلق به مالک می باشند بنابراین هر گونه سود یا زیان متعلق به مالک )نه شرکت ( می باشد . در این تئوری بدون درامد ها و هزینه ها نیز 

در ابتدای فعالیت شرکت این  توجه به شیوه ثبت بدهی ها میزان مالکیت را برابر با  خالص ارزش  شرکت برای مالک مشخص می کند .

مایه گذاری مالک ( است و پس از شروع فعالیت این مبلغ معادل مجموع  سرمایه گذاری اولیه مبلغ معادل  سرمایه گذاری اولیه )سر

 +سرمایه گذاری بعدی به اضافه )منها( سود )زیان ( خالص مازاد بر مبلغ برداشت شده توسط مالک می باشد.

 ش آن می شود.در این تئوری درآمد موجب افزایش میزان مالکیت و هزینه های دوره یا جاری موجب کاه

 سود نقدی نشاندهنده برداشت از ثروت است و سود انباشته بخشی از کل میزان مالکیت را تشکیل می دهد .

بهره اوراق قرضه نشان دهند هزینه مالکان است و باید پیش از تعیین سود خالصی که به مالکان شرکت تعلق می گیرد آن را از درآمدها کم 

 سهامداران عادی و سهامداران ممتاز هزینه نیست بلکه توزیع سود می باشد .کرد . اما تقسیم سود به 

مالیات در این تئوری هزینه محسوب می شود. برخی معتقد هستند که شرکت نماینده سهامداران است که اقدام به پرداخت مالیات می کند 

 بنابراین مالیات سود متعلق به سهامداران است .

تئوری مالکیت انفرادی برای شرکت هایی مانند شرکت های تک مالکی یا شرکت های تضامنی و نظایر آن مناسب  عموما اعتقاد دارند  که

 است .

برخی اعتقاد دارند که از آنجا که این تئوری بر دارایی ها و بدهی های مالک تاکید می کند )در واقع ثروت مالک ( بنابراین رویکردی با 

 عبارتی رویکرد ترازنامه ای دارد . محوریت دارایی ها دارد یا به 

برخی معتقدندکه تئوری انفرادی نمی تواند جوابگو نیازهای شکل سهامی شرکت ها باشد در مقابل برخی معتقدند که این تئوری به شرکت 

  هایی با شکل سهامی نیز تعمیم داده شود.

ید که بیانگر سود خالص متعلق به سهامداران می باشد ویا مفاهیم سود جامع که با کسر کردن هزینه بهره و مالیات به دست می آکاربرد: 

سود هر سهم ،ارزش دفتری هر سهم و روش ارزش ویژه در حسابداری سرمایه گذاری در شرکت فرعی که مشمول تلفیق نبوده است 

 نمایانگر تئوری مالکیت انفرادی می باشد .

 بنای تفکیک شخصیت و فرض تداوم فعالیت است .تئوری واحد تجاری )تئوری شخصیت (: این تئوری بر م

 : افزایش شرکت های سهامی منجر به انگیزه ارائه تئوری جدیدی برای حقوق مالکان گردید 

 همراه با جدایی مالکان از مدیریت  (1

 میزان بدهی مالکان محدود بود  (2

  منجر به تعریف یک شرکت سهامی به عنوان یک شخصیت حقوق گردید. (3
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 تئوری تصور بر این است که یک سازمان دارای موجودیتی و حتی شخصیتی جدا از مالک خود است . از دیدگاه این 

  در این تئوری برخالف تئوری مالکیت انفرادی که مالک مرکز توجه قرار می گرفت مرکز ثقل یا توجه شرکت است . ریشه این

انند سهامداران منابع مورد نیاز شرکت را تامین می کنند تئوری در این استدالل است که اعتباردهندگان )بستانکاران (نیز هم

 وواحد تجاری شخصیتی جدای از مالکان  دارد 

 معادله ترازنامه در این تئوری عبارت است :

 داراییها = حقوق متعلق به طلبکاران و سهامداران        �

 � ستقل از ارزش سایر حقوق بستانکاران را متفاوت اصلی بین بدهی ها وحقوق صاحبان سهام این است که می توان ارزش

اقالم در صورت انحالل شرکت تعیین کرد در حالی که ارزش حقوق صاحبان سهام را بر مبنای ارزش داراییهایی تعیین می 

کنند که از همان آغاز در شرکت سرمایه گذاری شده است به اضافه ارزش سودهایی که مجددا سرمایه گذاری شده اند و 

بنابراین دارایی ها به واحد تجاری تعلق دارند وحقوق واحد تجاری  زش اقالم که پس از این صورت می گیرد.تعیین ار

 جهت دریافت کاالها و خدمات و سایر منابع تامین مالی هستند و  بدهی ها نیز تعهدات واحد تجاری تلقی می شوند .

 در واقع سود عاها )بهره اوراق قرضه و مالیات بر سود(پس از تامین سایر اد  سود خالص تغییر در حقوق صاحبان سهام.

 خالص متعلق به واحد تجاری می باشد و سود سهام به سهامداران )مالکان ( تعلق می گیرد.

 و هرگونه سود تامین مالی هزنیه محسوب نشده ولی مالیات بر درآمد هزینه تلقی میگردد. بهره اوراق قرضه 

  سودخالص  �دارندگان حق باید به عنوان تخصیص سود شرکت مورد توجه قرار گیرد .هر پرداخت یا تخصیص اقالم به

خالص متعلق به سهامداران ارتباط مستقیم ندارد از اینرو درآمدها و هزینه ها موجب افزایش و کاهش حقوق شرکت با سود 

 صاحبان سهام نمی شوند.

 � داراییها بر مبناهای مختلف تعیین ارزش شوند. در اجرای تئوری تئوری مالکیت و واحد تجاری منجر به این می شوند که

یها را بر مبنای ارزش جاری تعیین کرد زیرا تصور بر این است که حقوق مالکان سهام برابر است با مالکیت باید ارزش دارای

ت زیرا بر جنبه خالص ارزش یا خالص ثروت آنان. از دیدگاه تئوری واحد تجاری شرکت نگران ارزش جاری اقالم نیس

 پاسخگویی بهای تمام شده اقالم در برابر مالکان و سایر سهامداران تاکید می شود .

  بیشترین کاربرد تئوری واحد تجاری در شرکت های سهامی است اما این تئوری در شرکت هایی که سهامی نیستند اما

تئوری تعیین درآمد اهمیت دارد در نتیجه به صورت از آنجا که در این  موجودیتی جدا از مالکان دارند نیز مناسب است .

 سود و زیان دارای اهمیت بیشتری است در واقع رویکرد سود زیانی دارد .

 تفاوت مالکیت و تئوری واحد تجاری

 توری واحد تجاری  تئوری مالکیت 

 دیدگاه تلفیقی  دیدگاه انفرادی 

 جدایی مالکان از شرکت  عدم جدایی مالکان وشرکت

 دارایی ها و بدهی ها متعلق به واحد تجاری هستند دارایی هاو بدهی ها متعلق به مالک هستند

خالص ارزش دارایی های نشان دهنده مقدار منافع واحد تجاری  خالص ارزش دارایی ها نشاند هنده ثروت مالک می باشد.
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 هستند )سود خالص به طور کلی( سود هر سهم

 سود سهام سود سهامدار می باشد د مالک می باشد سود خالص به طور مستقیم سو

 بهره اوراق قرضه نوعی توزیع سود می باشد بهره اوراق قرضه و مالیات هزینه می باشند 

 رویکرد سود وزیانی رویکرد ترازنامه ای 

 بهای تمام شده تاریخی  ارزش جاری 

 می شودمعموال مالیات به عنوان هزینه دوره محسوب  سود و زیان جامع

 تئوری حقوق باقیمانده :

  در واقع این تئوری بین تئوری مالکیت و تئوری شخصیت قرارگرفته است .این تئوری در برخی از کتاب های به عنوان تئوری

 سرمایه گذار بیان شده است .

 در این تئوری :

 معادله بنیادی حسابداری به صورت زیر است :

 مجموع دارایی ها = حقوق باقیمانده -حقوق خاص )بدهی ها و حقوق سهامداران ممتاز( 

 سهامداران را به عنوان مالک شرکت نمی شناسد با فرض توقف فعالیت حتی اگر زیان انباشته داشته باشد .

 حقوق باقیمانده = آخرین اولویت در ادعا نسبت به واحدانتفاعی =سهامداران 

 ه اعضای آنها می توانند در رویدادهای مختلف تغییر یابند .نکته : منظور از سهامدارن ، سهامداران عادی است ک

  فرض بنیادی تئوری حقوق باقیمانده حاكی از این است كه اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری باید در اختیار دارندگان

 .حقوق باقیمانده )سهامداران( قرار داده شود. مانند پیش بینی گردش وجوه نقد 

 امی ادعاهای دیگر به سهامداران تعلق می گیرد .در واقع سهامداران عادی بعد از بستانکاران و سهامدارن سود پس از تسویه تم

 .  ممتاز وسایر گروههایی که در منافع ذینفع هستند در سود شرکت ذینفع هستند

 ت می باشند داران عادی ادعای پایانی نسبت به سود را دارند و همچنین اولین گروه در معرض زیان در شرکمسها. 

  وجود دارندگان حقوق باقی مانده برای موجودیت شرکت الزم است زیرا باالترین ریسک در شرکت را می پذیرند و همچنین

 .بخش قابل مالحظه ای از سرمایه شرکت را در مراحل توسعه شرکت تامین می کنند 

 هزینه می باشند . ومالیات بهره و سود سهام ممتاز 

 ی ریسک پذیری سهامداران عادی بنا نهاده شده است .از نظر گاه این تئوری ارزش جاری سهام عادی مبتنی این تئوری بر مبنا

 بر انتظارات سود سهام آتی است.

  در این تئوری اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی حقوق باقی مانده بالقوه محسوب می شوند و در یاداشت های همراه

 قرار می گیرند . صورتهای مالی مورد توجه 

  سود متعلق به سهامداران ممتاز نیز از سود کسر شده و در نهایت سود خالص متعلق به سهامداران عادی است .)یعنی دارندگان

 حقوق باقی مانده (. 

 صمیم بگیرند.هدف : به دارندگان سهام عادی اطالعات بهتری ارائه می کند تا آنها بتواند از این طریق در مورد سرمایه گذاری ها ت
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تصور بر این است که دارندگان سهام عادی در باقیمانده سود شرکت و خالص داراییها پس از انحالل دارای حق می باشند . از آنجا که  

ی معموال صورتهای مالی بر مبنای امکان انحالل شرکت تهیه نمی شوند اطالعاتی که در مورد حقوق باقیمانده ارائه می شود می توانند برا

 پیش بینی سودهای تقسیمی متعلق به سهامداران عادی مورد استفاده قرار گیرد .

صورت سود و زیان یا مجموع صورت سودو زیان و صورت سود انباشته می توانند سودی را که در دسترس دارندگان حق نسبت به مقادیر 

 باقی مانده تعلق میگیرد نشان دهند.

مداران ممتاز و حقوق دارندگان حق ویژه گزارش کرد . صورت جریان در ترازنامه باید حقوق سهامداران عادی را جدا از حقوق سها �

نقدی هم باید نشان دهنده وجوه نقدی باشد که در دسترس شرکت است و می تواند بدان وسیله سود متهلق به سهامداران عادی را پرداخت 

 ین نماید .و سایر نیازها را تام

دارندگان اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام عادی تحت شرایط خاصی صاحب همان نوع حقوق می باشند که به دارندگان سهام عادی تعلق  

  .می گیرد . از این رو آنها نسبت به حقوق باقی مانده نیز دارای حق مشخصی می شوند

 حد اجتماعی تئوری شرکت های سهامی یا تئوری بنگاه یا تئوری وا

دیدگاهی گسترده تر از تئوری واحد تجاری ارائه می گردد .اما در عمل کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. شركت سهامی به  در این تئوری

عنوان یك نهاد اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد كه در جهت تأمین منافع بسیاری از گروه های ذینفع که شامل کارمندان ، مشتریان ، 

ی و به عنوان قانون گذار وعموم فعالیت می كند. از این رو می توان ، این تئوری را یك تئوری اجتماعی از دولت به عنوان مرجع مالیات

 حسابداری دانست 

 . مخاطب در حسابداری کل جامعه است 

 . این تئوری برای شركت های سهامی بزرگ و نوین كاربرد بسیار زیادی دارد 

 ولیت های اجتماعی شركت مورد توجه قرار می گیرد ، دیدگاه مبتنی بر ارزش مهمترین دیدگاه درباره سود كه از زاویه مسئ

 افزوده می باشد .

  : كل ارزش افزوده شركت از رابطه زیر بدست می آید 

 ارزش بازار كاالها و خدماتی كه شركت تولید می كند =كل ارزش افزوده -ارزش كاال و خدماتی كه شركت خریداری می كند 

سود ناشی از ارزش افزوده شامل تمامی پرداخت ها به سهامداران به شكل سود سهام ، سود تأمین مالی به اعتباردهندگان ، حقوق به 

 .كاركنان ، مالیات به دولت و همچنین سودی كه شركت انباشته می كند )سود انباشته( ، می باشد 

  . در واقع ارزش افزوده مربوط ترین مفهوم سود است 

 نا سود انباشته لزوما تنها منافع سهامداران باقی مانده تلقی نمی شود .ضم 

  شکل گسترده تئوری واحد اجتماعی ، میتواند به عنوان یک تئوری اجتماعی از حسابداری مطرح باشد. 

 د . در هر دو از دیدگاه تئوری شرکت سهامی جایگاه سودانباشته مشابه جایگاهی است که درباره تئوری واحد تجاری وجود دار

دیدگاه سود انباشته نشان دهنده بخشی از حقوق صاحبان سهام است و به گروههایی تعلق می گیرد که نسبت به حقوق باقی مانده 

 حق می باشند و یا نشان دهنده حقوق تقسیم نشده است . دارای

 فعی قرار نمی گیرد که فقط به سهامداران در این تئوری سودی که دوباره در شرکت سرمایه گذاری می شود الزاما در زمره منا

  که نسبت به حقوق باقی مانده دارای حق هستند تعلق گیرد
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 تئوری وجوه :

در این تئوری یک واحد عملیاتی و مبتنی بر فعالیت در کانون توجه قرار می گیرد . این حوزه از فعالیتها یا دیدگاههای مذبور که آن را 

داراییها و تعهدات مربوطه و سرانجام محدودیتهایی می شود که نشان دهنده فعالیتهای اقتصادی خاص می  وجوه می نامند شامل گروهی از

 (Fundگردد.)

 ویلیام واتر تئوری مالکیت انفرادی را برای گزارشگری شرکت های مدرن نارسا دانست .

بنید نیافت .وی برخالف مالکیت انفرادی و تئوری واحد واتر هیچ مبنای منطقی برای اینکه شرکت را به عنوان شخصیت از دیدگاه حقوقی ب

تجاری که به ترتیب روابط شخصی و یک شخصیت حقوقی و اقتصادی را به عنوان واحد حسابداری معرفی می کردند .که یک واحد 

 عملیاتی را تحت عنوان حساب مستقل وجوه مطرح می کند .

در کانون توجه قرار می گیرد . این حوزه از فعالیتها یا دیدگاههای مذبور که آن را  در این تئوری یک واحد عملیاتی و مبتنی بر فعالیت

وجوه می نامند شامل گروهی از داراییها و تعهدات مربوطه و سرانجام محدودیتهایی می شود که نشان دهنده فعالیتهای اقتصادی خاص می 

 (Fundگردد.)

اعی بکار می رود . در این نهادها برای هر امر و فعالیتی یک واحد عملیاتی یا حساب مستقل تئوری وجوه بیشتر در نهادهای دولتی و غیر انتف

 در نظرگرفته می شود . تئوری وجوه بر پایه معادله قرار دارد :

 محدودیت بر دارایی = دارایی ها 

اند مگر اینکه مجوز خاص برای تسویه جزئی محدودیت بر دارایی ها ناشی از هم بدهی ها و هم سرمایه است .سرمایه باید دست نخورده بم

 یا کلی داده شود .

در این تئوری ، دارایی ها بیانگر خدمات آتی به حساب مستقل و بدهی ها بیانگر محدودیت دارایی ها در یك حساب مستقل محسوب می 

تلقی می شود .تخصیص سود انباشته ، نمایانگر شوند . همچنین سرمایه ،نشانگر محدودیت های قانونی یا مالی برای استفاده از دارایی ها 

محدودیتهای تحمیل شده از سوی مدیریت ،اعتباردهندگان یا الزامات قانونی محسوب می شود .سود انباشته تخصیص نیافته نیزحاكی از 

 می شود .عمال در نتیجه تمام حقوق صاحبان سهام محدودیتهایی خواهد بود که به وسیله ارگانهای مختلف ا� محدودیت است .

تهیه صورتهای مالی تلفیقی هم یک نمونه از کاربرد تئوری وجوه است که حالت گسترش یافته تئوری واحد اقتصادی است . تئوری وجوه  �

 د .دارا همچنین می توان در فرایند تفکیک داراییهای ثابت از داراییهای جاری و جداسازی آنها از حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار 

  استوار است و مفهوم سود در گزارشات مالی در کانون توجه قرار نمی گیرد .Fund تئوری وجوه بر جریان منابع مالی �

  بنابراین ، تمامی حقوق بازتاب محدودیت های تحمیل شده از طریق مالحظات قانونی ،قراردادی ، مدیریتی و مالی می باشند .

عالوه بر واحد های غیر انتفاعی می توان در واحدهای شرکت های سهامی یا حتی در سازمان های  هندریکسن معتقد است از تئوری وجوه

بزرگتر از سازمان های حقوقی کاربرد دارند مثل در نظر گرفت وجوه استهالکی برای بازپرداخت بدهی های بلند مدت یا سیستم 

 ی از کاربرد تئوری وجوه می باشد حسابداری شعب نمونه ها

:هیچ تئوری کاملی که تمام نیازهای ما را رفع کند نداریم و ماتلفیقی ازآنها را استفاده می کنیم برخی از قسمت نکته 

 های تئوری های مختلف با هم همپوشانی دارند.

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir



34 
 

 : اخالق در حسابداری3مقاله 

شری نیازهای نوینی را می آفریند . اخالق موضوعی است فراگیر که همه جوانب زندگی بشر را پوشش مدی دهد رشد روزافزون جوامع ب

پس فلسفه پیدایش هر حرفه )ویا علوم اجتماعی ( نیاز جامعه است . حرفه ها به دلیل ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن امور روز به روز 

ع است و پایبندی به منسجم تر می شوند و نقش خود را در بهبود رفاه عمومی جوامع ایفا میکنند .پس وظیفه اصلی هر حرفه خدمت به جام

 اخالق سبب می شود که هر حرفه وظیفه اصلی خود را )خدمت به جامعه ( به درستی انجام دهد .

حسابداری عبارت است از مجموعه قواعد و روش هایی که با به کارگیری آنها اطالعات مالی و اقتصادی یک حرفه حسابداری : 

حسابداری تلخیص می شود و برای تصمیم گیری در اختیار اشخاص عالقمند و ذی  موسسه گردآوری ،طبقه بندی و به شکل گزارش های

 نفع قرار می گیرد. این اشخاص می توانند از وضعیت مالی نتایج عملیات و همچنین دور نمای آینده موسسه مطلع شوند.

 ویژگی های هر حرفه عبارت است از :

  پذیرش وظیفه خدمت به جامعه 

  پیش تعیین شده برای ورود به حرفه از جمله مهارت های تخصصی الزم که از طریق آموزش و تجربه به وجود حداقل شرایط از

 دست می آید.

  پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ای از اصول ضوابط و ارزش های مربوط در آن حرفه 

وده و مشتریانی دارد که وابسته به این خبرگی از آنجا که حسابداری دارای ویژگی های فوق می باشند و مهارتی است که نیازمند خبرگی ب

 هستند در نتیجه به عنوان یک حرفه تلقی می شود.

 نکته : حسابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی ، زیرا سامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد

ای موجود در دنیا و نحوه توزیع آنها موجود نباشد تجارت و بازرگانی متوقف خواهد شد .اگر هیج روش و فنی برای محاسبه ثروت وکااله

. کارایی بازارهای مالی منوط به این امر است که معامالت خود را بر مبنای تصویر درستی از روش های مالی دارایی های مورد معاوضه 

 د.انجام دهند و این تصاویر فقط توسط حسابداران ترسیم می گردن

 خدمت نکردن درست حسابداران ، اثرات سوء در اقتصاد دارد مثل عدم تخصیص بهینه منابع که موضوع بحث اقتصاد است .

 حسابداری و اخالق :

حسابداری یک فن و عمل است که هدف اصلی و اساسی آن ارائه اطالعات درباره امور اقتصادی یک شخص یا سازمان درقالب صورت 

ی می باشد . برجستگی متمایز حرفه حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به عموم است انتظارات جامعه از اهل این حرفه ها و گزارش های مال

بسیار است و مردم باید به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداران اعتماد داشته باشند .اما حفظ اعتماد عمومی به حرفه 

حسابداران حرفه ای ، خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتمادجامعه باشد . بنابراین حسابداری تا زمانی میسر است که 

خدمات حرفه حسابداری باید در باالترین سطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم این خدمات را با کیفیت مناسب را تضمین 

 کند .

نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفه ای باشند بلکه باید از درجه باالیی از صداقت و کسانیکه در رشته حسابداری فعالیت می کنند 

 درستکاری حرفه ای نیز برخوردار بوده و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهمترین دارایی هایی آنها باشد .
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 مبانی رفتار حرفه ای :

مات حرفه ای به جامعه و از طرف دیگر تامین اشتغال ارائه کنندگان این ارتباط دو سویه جامعه و حرفه که الزمه آن از یک طرف ارائه خد

خدمات است ناگزیر باید تابع ضوابط دقیقی باشد که دو طرف را به حقوق یکدیگر آگاه کند .نظام حاکم برهر حرفه ترکیبی از قوانین و 

 مقررات تدوین شده در داخل و خارج آن حرفه است .

ر حرفه مهم ترین خط مشی های آن راتشکیل می دهد این خط مشی ها مواردی چون ویژگی های اصلی حرفه ، ضوابط رفتاری و اخالقی ه

روابط اعضای حرفه با جامعه ، روابط اعضای حرفه با یکدیگر و روابط هرعضو با جامعه حرفه ای را در بر می گیرد . این ضوابط در حرفه 

 .حسابدرای مالی رتفارحرفه ای نامیده می شوند

 از دیدگاه مبانی رفتار حرفه ای اهداف حرفه حسابداری عبارت است از :

 دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای -1

 اجرای عملیات در باالترین سطح ممکن بر اساس اصول و ضوابط مذکور -2

 به طور کلی تامین منابع عمومی است . -3

 تحقق اهداف فوق مستلزم تامین موارد زیر است :

 اعتبار : جامعه به اطالعات و سامانه های اطالعاتی قابل اتکا و معتبر نیاز دارد . –الف 

حرفه ای بودن : افراد حرفه ای در زمینه حسابدرای حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایراشخاص ذی نفع ،  –ب 

 قابل تشخیص و شناسایی باشند.

 از اینکه کلیه خدمات ارائه شده توسط حسابرسان حرفه ای ، باالترین کیفیت ممکن انجام می شود. کیفیت اطالعات : اطمینان –ج 

اطمینان : استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه   -د

 آن خدمات است 

 اصول اخالقی حسابداری :

مه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ، پایبندی به اصول بنیادی اخالقی حسابداری است .اصول اخالقی الز

حسابداری که کم و بیش مورد اتفاق نظر همه انجمن های حرفه ای حسابداری بوده و رعایت آنها موجب تامین اهداف این حرفه می 

 گردد.

 : اصول اخالقی عبارتنداز

 حسابدار حرفه ای در انجام خدمات حرفه ای خود باید درستکار باشد .درستکاری : 

حسابدار حرفه ای باید بی طرف باشد و نباید اجازه دهد هیچ گونه پیش داوری ، جانبداری تضاد منافع یا نفوذ دیگران ، بی بی طرفی : 

 طرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند .

حسابدار حرفه ای باید خدمات حرفه ای را با دقت ،شایستگی و پشتکار انجام دهد وی همواره موظف  اقبت حرفه ای :صالحیت و مر

است میزان دانش و مهارت حرفه ای خود را در سطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل کرد .خدمات وی به گونه ای قابل قبول و مبتنی 

 و مقررات ارائه می شود. بر آخرین تحوالت در حرفه و قوانین

حسابدار حرفه ای باید به محرمانه بودن اطالعاتی که در جریان ارائه خدمات حرفه ای خود به دست می آورد توجه کند و رازداری : 

یا مسئولیت  نباید چنین اطالعاتی را بدون مجوز صریح صاحبکار یا کارفرما استفاده یا افشا کند مگر آنکه ازنظر قانونی یا حرفه ای حق و
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حسابدار حرفه ای باید به گونه ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه ای او سازگار باشد و از  رفتار حرفه ای :افشای آن را داشته باشد 

 انجام اعمالی که اعتبار حرفه او را مخدوش می کند بپرهیزد.

اصول و ضوابط حرفه ای مربوط انجام دهد و هم چنین  حسابدار حرفه ای باید خدمات حرفه ای را مطابق اصول و ضوابط حرفه ای :

درخواست های صاحبکار یا کارفرمای خود را به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات درستکاری ، بی طرفی و نیز استقالل 

 حسابداران حرفه ای مستقل سازگار باشد.

 مشکالت اخالقی حسابداری در اقتصاد روز :

 واحد های تجاری  برای به حداکثر رسانیدن سودتمرکز  -1

 مقابله با چالش های رقابتی )بازار رقابتی خدمات حسابداری ( -2

 تاکید بر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع حسابداری  -3

 آنها گردیده است .موارد فوق حسابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرار داده که منجر به پیامدهای غیر اخالقی برای 

بازار رقابتی دنیای اقتصادی امروز علی رغم فواید و مزایایی که برای مشتریان در جهت  بازار رقابتی خدمات حسابداری : -1

استفاده از محصوالت با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر داشته ، پیامدهای غیر اخالقی زیادی هم برای رقابت کنندگان عرضه کاال و 

داشته است .حرفه حسابدرای نیز در این بازار برای عرضه خدمات حسابداری با موضوعات اخالقی روبه رو بوده  خدمات در پی

 است 

و بدین وسیله کیفیت این خدمات  اصل استقالل )بی طرفی( و درستکاری که باید در ارائه خدمات حسابدرای رعایت شوند

 را افزایش دهند در این بازار دچار خدشه شده اند.

لی در زمینه نگهداری مشتری در ساختار رقابتی بازار ) باتوجه به اینکه در شرایط بازار رقابتی ،فرایند یافتن مشتری جدید و حفظ مشتری فع

هزینه بر و وقت گیر است (فشارهایی است که این فشارها منجر شده است که اصل استقالل در خدمات حسابداری نظیر حسابرسی زیرسوال 

ا استقالل حسابرس کاهش یابد .چرا که حسابرس همیشه نگران از دست دادن شغلش بوده و خدماتش را طوری ارائه میکند که رفته و بعض

 مطلوب نظر مشتری بوده و در نتیجه مشتری حفظ شود.

دمه ناشی از اعمال دومین پیامد غیر اخالقی بازار رقابتی مخدوش شدن صداقت و درستکاری در انجام خدمات حسابداری می باشد .این ص

 قیمت هاست دو نوع انحراف در بازار امروز رایج شده است :

 :  بسیاری از موسسات خدمات مالی سیاست قیمت گذاری  قیمت گذاری خدمات حسابداری به میزان کمتر از واقع

باید مورد بررسی قرار گیرد  پایین خدمات را به عنوان یک ابزار نفوذی در بازار قرار داده اند که انگیزه و صداقت این شرکت

چراکه تحمل زیان ناشی از انجام خدمات منطقی نیست و فرض عملی تر اینست که شرکت ها هزینه های انجام خدمات را به 

 بهای از دست دادن کیفیت آنها پایین می آورند تا متحمل زیان نگردند .

  : ت نیز بر منبای منطق حرفه ای قابل توجیه نبوده و رشد فزاینده تخفیفاتحقیقات نسبت به تعرفه خدمات حسابداری

 صداقت حرفه ای را زیر سوال می برد.

باتوجه به دو مورد فوق ، ضرورت ایجاد چارچوب های عملی برای حرفه توسط گروه های فنی حسابداران خبره و لزوم به کارگیری 

 ه ای آسیب می رسانند بیشتر از بیشتر احساس می شود.معیارهای حرفه ای برای جلوگیری از انجام کارهایی که به صداقت حرف
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شرکت های بزرگ برای گزارش سود بیشتر و فریب سرمایه تمرکز واحد های تجاری برای حداکثررساندن سود :  -2

 گذاران متوسل به تقلب های حسابداری شده اند . در این شرکت ها اخالق به خاطر سود نادیده گرفته شده است .توجیه آنها این

بوده که هدف یک شرکت حداکثر کردن سود برای سهامداران آن حتی به قیمت قربانی شدن اخالق می باشد. به نظر آنها با ابقا 

 قوانین اخالقی انگیزه افراد برای پیشرفت کم شده و شرکت ها ضعیف می گردند اما باورشان کوته بینانه است .

مالکان شرکت باشد نه فقط سود آنها ثروت افراد چیزی فراتر از سود )افزایش درآمد (  هدف شرکت ها و کارکنان آنها باید افزایش ثروت

است . نام نیک ، محترم بودن ، جلب اعتماد عموم ، آرامش درونی و روحی و ارضا روانی که به دنبال صداقت و شرافتمندی حاصل می 

 شوند از برترین ثروت های بشری است .

اصلی حسابداران تهیه تصویری از وضعیت وعملکرد مالی یک سازمان است اما نقش های  نقشتنوع خدمات حسابداری :  -3

دیگری را نیز مثل حسابرسی ، حسابداری مدیریت ، حسابداری مالیاتی ، برنامه ریزی مالی و مشاور مالی نیز ایفا می کند . ایفای 

سمت وسوی حرفه کارآفرینی مشاوره ، طراحی و برنامه همه این نقش ها ، موجب شده تا حرفه حسابداری از یک حرفه سنتی به 

ریزی مالی حرکت کند و این دگرگونی منجر به ایجاد بحران برای حسابداران شده است درنتیجه حسابداری چون گذشته یک 

 وال نرفته است .حرفه قابل اتکا و معقولی به نظر نمی رسد در بحران های اخالقی کنونی نیز ، قابلیت اعتماد و اعتبار آن زیر س

یکی از وظایف بزرگ حسابداری که همان حسابرسی است به خاطر استفاده ناصحیح و غلط از آن از حرفه حذف یا تقریبا بی استفاده 

 گردیده است .  به هر حال این خال باید با انجام خدمات حسابرسی با رعایت الزامات اخالقی یک حسابرسی حرفه ای پرگردد.

حرفه حسابداری باید مهارت الزم را در قضاوت اخالقی کسب نماید.به طوریکه بتواند رفاه همه یت حرفه ای : تجدید حیات حیث

کسانی را که از عملکرد او تاثیر می گیرند در نظر بگیرد. حسابداران پیش از آنکه به جستجوی ثروت ، شهرت و یا دانش باشند صداقت و 

 درستکاری را وجه همت خود قرار دادند.

برای حفظ و گسترش اعتماد عمومی اعضا حرفه باید همه مسئولیت های  AICPAنکته : طبق بند سه اصول اخالقی در آیین رفتار حرفه ای 

حرفه ای خود را به باالترین درجه صداقت و درستکاری انجام دهند . صداقت یک ویژگی اساسی برای بازشناسی حرفه می باشد . 

 اعتماد عمومی بوده و معیاری است که هر عضو در نهایت باید تصمیماتش را با آن بسنجد. درستکاری اصلی است که منشا

سوال مهم: حسابداری به عنوان یک حرفه چگونه می تواند از این وضعیت نابسامان که ناشی از زیر پا گذاشتن اصول اخالقی است بیرون 

 آمده و اعتماد همگان را دوباره به دست آورد ؟

 این سوال به راه حل هایی که الزم است به طور مکمل و همزمان اجرا شوند به شرح زیری می باشد .در پاسخ به 

  :الف : نقش دولت 

 مداخله دولت ها با استفاده از از ابزار کیفری قوی برای کسانی که خالف قواعد اخالقی عمل میکنند راه حلی موثر است.

با رسوایی های مالی شرکت های اندون، اندرسن و ورد کام مورد حمله قرار گرفت،دولت که حرفه حسابداری  2112برای مثال در سال 

را )xosآمریکا اقداماتی در جهت مجازات رفتار غیر اخالقی در حسابداری انجام داد همچنین این دولت قانونی )قانون سانبر آکسلی 

ت اعتماد گزارش های مالی را بهبود بخشد طبق یکی از بندهای تصویب نمود که از حقوق سرمایه گذاران محافظت کرده و صحت و قابلی

کمیته نظارت بر  2112این قانون ارائه هرگونه خدمات غیر حسابرسی به مشتریان حسابرسی ممنوع گردید. طبق این قانون در سال 

معیار های اخالقی و رعایت (تشکیل شد و مجوز تدمین معیار های حسابرسی کنتر کیفیت PCAOBحسابداری شرکت های سهامی عام )

 خاتمه داده شد . AICPAاستقالل به این  کمیته ایفاد گردید با تشکیل کمیته مذکور به نقش هسته ای هیات تدوین معیار های حسابرسی در 
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ساختمان حسابداری اتفاق افتاد  2111نکته :این قانون نتیجه زیر پاگذاری اخالق است در واقع بعد از موضوع شرکت افرون که در سال 

 )اگر حسابداری را ساختمان بدانیم(فروریخت و یک بنا و ساختمان جدید با قانون ساربنز آکسلی پایه گذاری شد.

 ب : نقش انجمن های حرفه ای :  

  شان با تدوین اصول و احکام اخالق حرفه ای و پیش بینی ضمانت اجرایی این اصول و احکام در اساسنامه تشکل های حرفه ای

 نقش مهمتری را در به دست آوردن و حفض حیثیت حرفه ای ایفا می نمایند

  از اقدامات دیگر انجمن های حرفه ای ایجاد ضوابط خاصی برای جذب اعضا ی جدید به حرفه می باشد مثال حسابداران رسمی

رسمی حسابداران رسمی هستند و آن  در آمریکا ملزم به گذراندن آزمون اخالقی یا دوره آموزشی اخالق قبل از آزمون علمی و

به عنوان شرطی برای احراز گواهینامه می باشد.همچنین درخواست عدم سوء پیشینه باری صدور گواهینامه فعالیت به عنوان 

 حسابدار رسمی.

 انجمن های حرفه ای حسابداران را ملزم می نماید که برای حفظ گواهینامه هایشان تحصیالت حرفه ای داشته باشند  

  اقدام دیگری که الزم است توسط انجمن های حرفه ای انجام شود ایجاد یک پایگاه اطالعاتی درباره اطالعات شخصی و شغلی

 حسابداران رسمی است)به عنوان یک منبع موثق اطالعاتی(

 ج : موسسات حسابداری و سایر استخدام کنندگان حسابداران :

بداران را استخدام می نمایند برای استخدام کارکنان حسابداری باید از صالحیت اخالقی موسسات حسابداری و سایر شرکت هایی که حسا

اطمینان از صالحیت اخالقی و مسئولیت پذیری -1و مسئولیت پذیری حرفه ای آنها مطمئن گردند هم چنین برای حفظ مسئولیت پذیری )

بداری بزرگ باید یک حسابدار ارشد را به عنوان متخصص حرفه  ای کارکنان حسابداری( حرفه ای توسط حسابداران موسسات حسا

منصوب کردن یک حسابدار ارشد به عنوان متخصص(مربوط به مسئولیت پذیری حرفه ای ،منصوب نمایند تا پاسخگوی -2مسائل )

 مشکالت بوده و حسابداران را در قضاوت های اخالقی درحین کار راهنمایی نماید.

ارزیابی محیط اخالقی  -3ز قبول مشتری برای انجام خدمت حسابداری برای او ،محیط اخالقی وی را )موسسات حسابداری باید قبل ا

رفته مشتری قبل از قبول او برای انجام خدمات(ارزیابی نمایند برای این کار میتوانند نسبت به اینکه آیا مشکالتی علیه مشتریان آنها صورت گ

حیت مدیران مالی یا مدیران اجرایی این مشتریان نیز باید بررسی گرددو درنهایت برای است یا خیر اطالع کسب نمایند.در ضمن صال

ارزیابی صالحیت مدیران مالی یا اجرایی مشتریان(   مسائل اخالقی و انجام مسئولیت پذیری حرفه ای مووسسات -4برخورد صحییح)

تهیه نموده که در آن هر گونه مقوله اخالقی برجسته را که ممکن است حسابداری برگه ای را در ارتباط با کاری که از مشتری پذیرفته اند 

تهیه برگه ای در ارتباط با کار مشتری و درج هر گونه مقوله اخالقی برجسته در آن (با آن روبه رو شوند درج نمایند هم -5در حین کار )

تهیه برگه پذیرش مشتری بابت -6ا تهیه  میکنند)چنین برگه پذیرش مشتری که در آن درستکاری مدیریت مورد توجه قرار میدهد ر

 درستکاری مدیریت(

 دانشگاه ها و مراکز آموزشی :

برای ممانعت از تکرار رسوایی های مالی در آینده مهم است که ببینیم دانشکده های حسابداری و مدیریت چگونه رهبران فردا را تعلیم می 

اید به صداقت در سطوح شخصی شرکتی و اجتماعی توجه داشته باشند دانشگاه ها باید به دهند دانشجویان حسابداری و مدیریت بازرگانی ب

 سمت و سوی یک دگرگونی در برنامه آموزشی پیش روند.
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حرفه حسابداری باید به این امر واقف باشد که حسابداری اساسا عالوه بر اینکه یک مبحث فنی است یک بحث اخالقی نیز می باشد برای 

اران بتوانند با صداقت عمل نموده و گستردگی مجموعه ای را که در آن کارمیکنند درک نمایند باید تحت تعلیم قرار گرفته و آنکه حسابد

ان نسبت به اموری نظیر آگاهی از سامانه های فکری هشیاری نسبت به نتایج و دارا بودن تفکر وسیع و پویا درباره اثر فعالیت ها و تصمیماتش

 .آموزش داده شوند

 : تفاوت گزارشگری قدیم و جدید4مقاله 

استانداردهای جدید وقدیم حسابرسی ایران درخصوص گزارشگری صورتهای مالی را دردوگروه محتوایی وشکلی مورد مقایسه تطبیقی 

 قراردهید؟

 پس و 1391 ماه فروردین اول از آنها مالی دوره که مالی حسابرسی صورتهای (برای 711 ) استااندارد شماره گزارشگری جدید استااندارد

 .است االجرا الزم شود، شروع می آن از

 محتوایی:  تفاوت

 اما شد؛ می محسوب شده تعدیل گزارشهای نوع ،از خاص مطلب بر تاکید» بند دربرگیرنده مقبول گزارش گزارشگری، قدیم استاندارد در

 و شده تعدیل مقبول گزارش نوع دو شده دربرگیرنده تعدیل گزارشهای قدیم استاندارد در دیگر، بیان به. خیر جدید استاندارد در

 شده تعدیل گزارشهای گزارشگری جدید، دراستاندارد اما باشد؛ اظهارنظر(می عدم و مردود )مشروط، شده تعدیل غیرمقبول گزارشهای

 بندهای سایر» یا«  خاص مطلب بر تاکید» بند دربرگیرندهمقبول  گزارش و است اظهارنظر( عدم و مردود غیرمقبول)مشروط، گزارشهای تنها

 تعریف«  مقبول» با مترادف«  نشده تعدیل» و«  غیرمقبول» مترادف با«  شده تعدیل» مفاهیم و میشود محسوب نشده تعدیل نوع از«  توضیحی

 .است شده

 شکلی: تفاوتهای

 گزارشگری جدید، شکل در اما است؛ نداشته وجود الزامی مربوط بند ابتدای در بندها عنوانهای ذکر برای گذشته، گزارشگری شکل در-1

 .داشت خواهد پی در را گزارش از استفاده کنندگان درک در تسهیل موضوع این که شود ذکر بند ابتدای در باید بند هر عنوان

 شکل به توضیحی بندهای سایر و سایر تحریفها محدودیتها، سایر عنوان با جدیدی بندیهای طبقه که گزارشگری از خاصی حالتهای برای -2

 .است وجودنداشته بندی طبقه نوع این گزارشگری قدیم شکل در که شده اضافه گزارشگری جدید

 بندمقدمه :

صورتهای  ترازنامه، که است مطلب این گویای و شده اضافه مقدمه بند به«  مالی صورتهای» عبارت جدید، گزارشگری شکل در-1

 صورتهای مالی مجموع در است، گرفته قرار حسابرسی مورد که توضیحی یادداشتهای و نقد وجوه جریان و جامع سودوزیان سودوزیان،

 به طور این مطلب تنها و بود نشده ذکر متن در روشنی به«  مالی صورتهای» عبارت قبلی، گزارشگری شکل در. دهد می تشکیل را شرکت

 .داشت خواهد پی در را ه کنندگان استفاد درک در تسهیل مقدمه بند در عبارت این صریح ذکر. بود برداشت قابل ضمنی

 در... «  تا1 توضیحی های یادداشت و» به تبدیل قدیم گزارشگری شکل در«  پیوست...  تا 1 توضیحی های یادداشت با همراه» عبارت -2

ه  استفاد توجه بیشتر جلب سبب ،« پیوست» کلمه حذف همچنین و«  و» به«  با همراه» کلمه از تغییر. است شده جدید گزارشگری شکل

 اساسی مالی سایرصورتهای با مالی صورت این یکسان اهمیت و مالی صورتهای الینفک جزء عنوان به توضیحی های یادداشت به کنندگان

 .شود می
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 واین شرکت مدیره هیئت با مالی صورتهای مسئولیت» به شکل مختصر صورت به که حسابرس مسئولیت و مدیره هیئت مسئولیت -3

 ذکر گزارشگری قدیم شکل در مقدمه بند پایان در«  است شده انجام حسابرسی براساس مزبور مالی صورتهای به نسبت اظهارنظر موسسه

 هیئت مسئولیت»عنوانهای با ای جداگانه بندهای در ، دو این از یک هر مسئولیت و حذف بند این از جدید گزارشگری شکل در بود، شده

 .است شده ذکر مفصل طور به«  حسابرس مسئولیت» و«  مالی صورتهای قبال در مدیره

 مالی قبال صورتهای در مدیره هیئت مسئولیت بند

 مدیره مسئولیت هیئت عبارت به مالی، صورتهای به نسبت هیئت مدیره مسئولیت خصوص در«  حسابداری استانداردهای طبق» عبارت -1

 باید مدیره است،هیئت شرکت مدیره هیئت با مالی صورتهای تهیه مسئولیت اینکه بر افزون که است مطلب این گویای و شده اضافه

 .کند تهیه حسابداری استانداردهای طبق را مالی صورتهای

 با درانطباق جدید گزارشگری شکل در اما بود؛ شده عنوان مالی صورتهای تهیه فقط مدیره هیئت مسئولیت قبلی، گزارشگری شکل در -2

 باصورتهای ارتباط در که داخلی کنترلهای از دسته آن حفظ و انجام طراحی، مسئولیت موضوع این بر عالوه ، 241 حسابرسی استاندارد

 مطلب این و شرکت بوده مدیره هیئت با همواره مسئولیت این که است ذکر به الزم. است شده ذکر مدیران مسئولیت عنوان به نیز است مالی

 گزارش متن صریح در شکل به موضوع این ذکر اما است، بوده گیری نتیجه درخور ضمنی صورت به نیز گذشته گزارشگری شکل در

 می حسابرسان مدیره از هیئت مسئولیتهای تفکیک در بیشتر شفافیت و خود مسئولیت از هیئت مدیره کاملتر اطالع و بیشتر تاکید سبب

 .گردد

بدون  مدیره هیئت وسیله به شده تهیه مالی صورتهای که شود انجام شکلی به باید یادشده داخلی کنترلهای حفظ و انجام طراحی، -3

 .باشد بااهمیت تحریف

 غیرعمدی(ذکر )تحریفهای اشتباه و عمدی( )تحریفهای تقلب از ناشی تحریفهای تحریفها، انواع ، 241 حسابرسی استاندارد با انطباق در -4

 .است شده

 گزارشگری قدیم رسیدگی در بندحدود و درگزارشگری جدید مسئولیت حسابرس بند

 حسابرسی براساس مزبور مالی صورتهای به نسبت اظهارنظر موسسه این مسئولیت» عبارت قبلی، گزارشگری شکل در مقدمه بند پایان در -1

 بود شده ذکر«  است شده انجام حسابرسی استانداردهای براساس موسسه این حسابرسی» رسیدگی حدود بند ابتدای در و«  است انجام شده

 نسبت اظهارنظر مؤسسه، این مسئولیت» عبارت شکل به و ترکیب جدید گزارشگری شکل در حسابرس مسئولیت بند عبارت  در دو این که

 .است شده ارائه«  است حسابرسی استانداردهای طبق شده انجام حسابرسی یادشده براساس مالی صورتهای به

 برنامه چنان را حسابرسی موسسه این که کند می ایجاب مزبور استانداردهای» عبارت رسیدگی حدود بند در قبلی گزارشگری شکل در-2

 گزارشگری شکل در. بود شده ذکر«  آید دست به معقول اطمینانی مالی، صورتهای در بااهمیت تحریفی نبود از که اجراکند و ریزی

 و رعایت را ای حرفه رفتار آیین الزامات مؤسسه این کند می ایجاب مزبور استانداردهای» حسابرس عبارت مسئولیت بند در جدید،

 شده آورده«  شود کسب معقول اطمینان مالی، صورتهای در بااهمیت نبودتحریف از که کند اجرا و ریزی برنامه ای گونه به را حسابرسی

 است.

 شواهد به ای نمونه رسیدگی شامل جمله از حسابرسی» است شده ذکر عبارت این رسیدگی حدود بند در قبلی گزارشگری شکل در -3

 شامل حسابرسی» است شده عنوان عبارت این جدید گزارشگری شکل در اما ،« است مالی صورتهای در مندرج واطالعات مبالغ پشتوانه

 های روش انتخاب. است مالی صورتهای در افشاشده اطالعات دیگر و مبالغ درباره حسابرسی کسب شواهد برای روشهایی اجرای
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 برای. دارد بستگی مالی، صورتهای در اشتباه یا تقلب از ناشی بااهمیت تحریف ارزیابی خطرهای جمله از حسابرس قضاوت به حسابرسی،

 نه و موجود شرایط مناسب حسابرسی روشهای طراحی منظور به مالی صورتهایارائه  و تهیه به مربوط داخلی کنترلهای خطرها، این ارزیابی

 .« شود می تجاری،بررسی واحد داخلی های کنترل اثربخشی به نسبت اظهارنظر قصد به

... «  مبالغ درباره حسابرسی شواهد کسب برای روشهایی اجرای» عبارت به تبدیل... «  مبالغ پشتوانه شواهد به ای نمونه رسیدگی» عبارت

 است. شده واگذار حسابرس قضاوت به حسابرسی روشهای انتخاب آن جای به و حذف ای نمونه رسیدگی ترتیب بدین. شده است

 ارائه و تهیه به مربوط داخلی کنترلهای فقط حسابرس بنابراین است، مالی صورتهای به نسبت اظهارنظر حسابرس مسئولیت که آنجا از -4

 به نسبت نظر اظهار قصد به نه میدهد؛ قرار بررسی مورد موجود، شرایط مناسب حسابرسی روشهای طراحی منظور به را صورتهای مالی

 .تجاری واحد کنترلهای داخلی کلیت اثربخشی

 شکل در«  مدیره هیئت توسط آمده عمل به عمده براوردهای ارزیابی» و«  شده استفاده حسابداری های رویه و اصول ارزیابی» عبارتهای -5

 حسابداری براوردهای بودن معقول ارزیابی» و«  شده استفاده حسابداری های رویه بودن مناسب ارزیابی» عبارتهای به گزارشگری قدیم

 . است یافته تغییر جدید گزارشگری شکل در«  مدیره توسط هیئت شده انجام

 به قدیم گزارشگری شکل در«  کند می فراهم اظهارنظر برای معقول مبنایی شده انجام حسابرسی که دارد اعتقاد موسسه این» عبارت-6

 تغییر ،« است مناسب و کافی مالی، صورتهای به نسبت اظهارنظر برای حسابرسی کسب شده، شواهد که دارد اعتقاد این موسسه» عبارت

 . است یافته

 حالت در مثال، طور به. شود می قید گزارش نوع ”اظهارنظر“ واژه از پس مردود، و مشروط نوع از گزارشگری حالتهای از یک هر در-7

 مالی، صورتهای به نسبت مشروط اظهارنظر برای شده، کسب حسابرسی شواهد که دارد اعتقاد موسسه این» داشت مشروط خواهیم گزارش

 به نسبت مردود اظهارنظر برای شده، کسب حسابرسی شواهد که دارد اعتقاد موسسه این» مردود گزارش درحالت و«  است مناسب و کافی

 .«است مناسب و کافی مالی، صورتهای

 بند اظهارنظر :

واژه عملکرد مالی در استاندارد جدید گزارشگری جدید جایگزین نتایج عملیات شده است که در انطباق با واژگان و تعاریف  -1

 هدفهای صورتهای مالی است .مفاهیم نظری گزارشگری مالی استاندارد حسابداری گزارش عملکرد مالی و 

عنوان بند اظهارنظر در هر یک از حالت های گزارشگری از نوع مقبول ، مشروط ،مردود و عدم اظهارنظر ،یکی  از عنوان های  -2

 اظهارنظر ،اظهارنظر مشروط، اظهارنظر مردود ، و عدم اظهارنظر خواهد بود .

 بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی :

 ر شکل گزارشگری جدید بندهای تاکیدی به دو بند تاکید بر مطلب خاص و سایربندهای توضیحی تفکیک شده است .د -1

بند تاکید برمطلب خاص بند توضیحی است که از بند اظهارنظر باهدف جلب توجه استفاده کنندگان به یک موضوع ارائه یا افشا شده در 

 صورت های مالی ذکر می شود

باور است که به رغم ارائه یا افشای مناسب این موضوع در صورتهای مالی برای درک صورتهای مالی به وسیله استفاده حسابرس بر این 

 کنندگان وجود  این بندضروری است .
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سایر بندهای توضیحی بند توضیحی است که پس از اظهارنظرذکر می شود و به موضوعی به جز موضوع های ارائه یا افشا شده درصورتهای 

مالی اشاره دارد و برای قضاوت حسابرس برای درک استفاده کنندگان از حسابرسی ،مسئولیت های حسابرسیا گزارش حسابرس سودمند 

 است .

هیچ یک از این دو نوع بند باعث تعدیل گزارش نمی شود وگزارش را از حالت مقبول خارج نمیکند و نیز هر دوی این دوبندپس شباهت :

 رمی شود.از بند اظهارنظر ذک

در بند تاکید بر مطلب خاص به موضوعی اشاره می شود که در صورتهای مالی افشا شده و حسابرس به این نتیجه می رسد که تفاوت :

 اشاره به  موضوع افشا شده برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی وگزارش حسابرسی مفید است 

ی مالی که با اهمیت باشد و به صورت مناسب در یادداشت های توضیحی هرگونه ابهام درصورتهامثال تاکید بر مطلب خاص :

 افشاشده باشد .

درصورتی که شرکت مورد رسیدگی سال گذشته به وسیله موسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی  مثال سایربندهای توضیحی :

حسابرسی قرار نگرفته باشد )حسابرسی نخستین  قرار گرفته شده باشد و یا در صورتی که شرکت مورد رسیدگی سال گذشته مورد رسیدگی

) 

 باتوجه به نبود طبقه سایربندهای توضیحی در شکل گزارشگری قدیم اطالعات هر دوبند با عنو بندتاکید بر مطلب خاص ذکر شده است .

د مشروط نشده درشکل جدید  گزارشگری در پایان بند تاکید بر مطلب خاص عبارت اظهارنظر این موسسه در اثرمفاد این بن -2

 است ز میشود که در شکل گزارشگری قدیم چنین الزامی وجودنداشت .

 سایر محدودیتها و ها تحریف سایر بندهای

 کند، ارائه اظهارنظر عدم یا مردود نظر ،)اساسی( فراگیر موضوعی وجود دلیل به چنانچه حسابرس جدید، گزارشگری شکل در

 آن مالی آثار با همراه شود، وی اظهارنظر تعدیل به منجر توانست می که را دیگری بااهمیت موضوعهای هرگونه خود بایددرگزارش

«  تحریفها سایر» عنوان تحت مورد، حسب اظهارنظر، عدم یا مردود نظر بر غیرموثر محدودیتهای و تحریفها مواردی، چنین در .کند توصیف

 دو این عنوانهای مردود(، )اظهارظر باشد تحریف نوع از اساسی موضوع چنانچه. شود می درج بخش این در«  محدودیتها سایر» ویا

 و« ها تحریف» بند دو این عنوانهای اظهارنظر(، )عدم باشد محدودیت نوع از اساسی موضوع چنانچه ،« محدودیتها» و«  ها تحریف سایر»بند

 خواهند« محدودیتها» و«  ها تحریف» بند دو این عنوانهای اظهارنظر(، )عدم باشد ابهام نوع از اساسی موضوع چنانچه و«  محدودیتها سایر»

 بین بندهای مشخصی تفکیک و بندی طبقه اساسی، موضوعی وجود صورت در قدیمی گزارشگری استاندارد در است ذکر به الزم. بود

 .است نداشته وجود بااهمیت ولی اساسی غیر موضوعهای سایر حاوی بندهای و اساسی موضوعی حاوی

نکته : حسابرس فقط کنترل های داخلی مربو ط به تهیه و ارائه صورتهای مالی را به منظور طراحی روش های 

حسابرسی مناسب شرایط موجود مورد بررسی قرار می دهد نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کلیت کنترل 

 های داخلی واحد تجاری .
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