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چکیذٌ:
ثبيجًد گزضت ثیص اص چُبس دٍَ اص وخستیه تالشَب ثشای اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ وقدذ،
اجمبػی ثش سش وحًٌ طجقٍثىذی اطالػبت دسآن حبغد وگشدیدذٌ اسدت .دس اکثدش کطدًسَب،
غًست جشیبن يجًٌ وقدذ َمبوىدذ اسدتبوذاسدَبی حسدبثذاسی ثدیهالمللدی ،ثشاسدبس الگدًی
سٍثخطی اسائٍ میضًد؛ ایه دسحبلی است کٍ دس کطًس مدب الگدًی جدىخ ثخطدی الدضا ضدذٌ
است .دس ایه میبن کطًسَبیی ویض يجًد داسوذ کٍ الگًَبی دیگشی (اص جملٍ َطت ثخطدی)
سا مجددبص ضددمشدٌاوددذ .تفددبيت اسبسددی الگًَددبی یددبد ضددذٌ دس تفکیددی اجددضای کلیددذی ي
غیشکلیذی جشیبن َبی وقذی ػملیبتی می ثبضذ؛ کٍ ثشاسبس ضدًاَذ تجشثدی ثبػدف ایدضایص
سًدمىذی غًست جشیبن يجًٌ وقذ میضًد.
ياژٌَای کلیذی :الگً ،طجقٍثىذی ،استبوذاسد حسبثذاسی ،غًست جشیبن يجًٌ وقذ.
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 -1مقذمٍ:
غًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ یکدی اص غدًستَدبی مدبلی الضامدی اسدتبوذاسدَبی حسدبثذاسی
میثبضذ کٍ ثٍ مىظًس کمی ثدٍ سدشمبیٍ گدزاسان ي اػتجبسدَىدذگبن دس اسائدٍ اطالػدبت مفیدذ
جُت اسصیبثی مجبلغ ،صمبوجىذی ي ػذ اطمیىبنَبی مشتجط ثب جشیدبنَدبی وقدذی آتدی ياحدذ
تجبسی اسائٍ میگشدد .غًست جشیبن يجًٌ وقذ دس کطًس مب قذمت چىذاوی وذاضدتٍ ي اسائدٍ
آن ثٍضک کىًوی اص سبل  ،8778طجد سَىمدًد حسدبثذاسی ضدمبسٌ  ،2الضامدی ضدذٌ اسدت.
يیژگی متمبیض ایه غًست مبلی ،وسجت ثٍ سبیش غًستَبی مبلی اسبسی ،دس ایه اسدت کدٍ
غًست جشیبن يجًٌ وقذ ،حبغ محبسدجبت تکىیکدی ،ثدب اسدتفبدٌ اص اطالػدبت مىدذسد دس
دیگش غًستَبی مبلی اسبسی میثبضذ .ثٍ ثیبن دیگش ،ثٍخًدیخدًد یبقدذ اطالػدبت جذیدذ
ثًدٌ ي غشیبً اطالػبت مًجًد سا ثب آسایطی متفبيت اسائٍ میومبیذ .وحًٌ اسائدٍ ایده غدًست
مبلی دس کطًسَبی مختلف تفبيتَبیی اسبسی ثب یکذیگش داسد .جیطدیىٍ اسائدٍ آن ویدض گدًاٌ
ایه مطلت میثبضذ کٍ مجبمغ حشیٍ ای تدذيیه اسدتبوذاسدَبی حسدبثذاسی َمدًاسٌ دسغدذد
ثُجًد وحًٌ اسائٍ ایه غًست مبلی دسجُدت َدذب ثیدبن ضدذٌ ثدًدٌاودذ .تدبکىًن تحقیقدبت
داوطگبَی متؼذدی ثٍمىظًس ثشسسی سيیٍَبی مختلف اسائٍ ي ایطبی غدًست جشیدبن يجدًٌ
وقذ اوجب گشدیذٌ کٍ َش کذا اص ایه تحقیقبت جىجٍَبی خبغدی اص ضدک َدبی اسائدٍ آن سا
آصمًن ومًدٌاوذ .ثشخی اص تحقیقبت مزکًس ثٍ ثشسسی سيشَبی اسائٍ غًست جشیبن يجدًٌ
وقذ ثٍ سيشَبی مستقیم ي غیشمستقیم جشداختٍاوذ؛ ي ػذٌای دیگش ثٍ ثشسسی طجقٍثىدذیَدبی
مختلف غًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ (ػمدذتبً الگدًی سدٍثخطدی دس مقبیسدٍ ثدب جدىخثخطدی)
جشداختٍاوذ.
دس ایه تحقی  ،ضمه مؼشیی الگًَبی مختلف اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ وقذ ،وقطٍوظشات
مطشح ضذٌ دسثبسٌ الگًَبی یبد ضذٌ رکش میگشدد.
َ -2ذفَای گزارشگزی مالی:
«َذب غًستَبی مبلی ،اسائٍ اطالػبتی تلخیع ي طجقٍثىذی ضدذٌ دسثدبسٌ يضدؼیت مدبلی،
ػملکشد مدبلی ي اوؼطدببجدزیشی مدبلی ياحدذ تجدبسی اسدت؛ کدٍ ثدشای طیفدی گسدتشدٌ اص
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اسددتفبدٌکىىددذگبن غددًستَددبی مددبلی دس اتخددبر تػددمیمبت اقتػددبدی مفیددذ ياقددغ ضددًد.
غًستَبی مبلی َمچىیه وتبیخ ایفبی يظیفٍ مجبضدشت مدذیشیت یدب حسدبثذَی آنَدب سا دس
قجبل مىبثؼی کٍ دس اختیبسضبن قشاس گشیتٍ است ،وطبن میدَذ .ایه اطالػبتَ ،مدشاٌ ثدب سدبیش
اطالػبت مىذسد دس یبدداضدتَدبی تًضدیحی ،اسدتفبدٌکىىدذگبن غدًستَدبی مدبلی سا دس
جیصثیىی جشیبنَبی وقذی آتی ياحذ تجبسی ي خػًغبً دس صمبوجىذی ي اطمیىدبن اص تًاودبیی
آن دس ایجبد يجٍ وقذ کمی میکىذ( .استبوذاسد  ،8ثىذ .»)6
ثٍ طًس کلی گضاسضگشی مبلی ،ثخطی اص مىبثغ اطالػبتی مًسد ویبص استفبدٌکىىذگبن اطالػبت
مبلی سا یشاَم میومبیذ؛ تب اضخبظ ثتًاوىذ ثب اسدتفبدٌ اص آنَدب ي اطالػدبت ثذسدت آمدذٌ اص
مىبثغ دیگش (مبو ىذ ضشایط اقتػبدی ي سیبسدی جبمؼدٍ ي یدب ديسومدبی غدىؼت دس مدًسد یدی
ياحذ تجبسی) اقذا ثٍ تػمیمگیشی ومبیىدذ .گضاسضدگشی مدبلی َمچىدیه ثبیدذ اطالػدبتی سا
دسثبسٌ مىبثغ اقتػدبدی ،تؼُدذات ي حقدًا غدبحجبن سدُب یدشاَم ومبیدذ؛ تدب مجمًػدٍ ایده
اطالػبت ،مجىبیی سا ثشای اسصیبثی ػملکشد ياحذ تجبسی طی ديسٌ ثذست دَذ.
ثشاسبس ثیبویٍ مفبَیم وظشی گضاسضگشی مبلی آمشیکدب ،سدٍ َدذب کلدی ثدشای گضاسضدگشی
مبلی تًغیف ضذٌ است ]:2ظ .[277دس َذب ايل ثیدبن ضدذٌ اسدت« :گضاسضدگشی مدبلی
ثبیذ اطالػبتی سا اسائٍ کىذ کٍ ثشای سشمبیٍگزاسان یؼلی ي ثبلقًٌ ي َمچىدیه اػتجبسدَىدذگبن
ي سبیش استفبدٌکىىذگبن ،دس تػمیمگیشیَدبی مىطقدی مشثدًه ثدٍ سدشمبیٍگدزاسی ،اػطدبی
اػتجبس ي سبیش تػمیمبت مطبثٍ سًدمىذ ثبضذ» .دي َذب دیگش ویض ساٌَبی مطدخع دسدتیبثی
ثٍ َذب ايل سا تجییه میکىذ .ایه اَذاب ػجبستىدذ اص )8( :گدضاسش اطالػدبت دسثدبسٌ مىدبثغ
خبلع ياحذ تجبسی ي تغییشات دس ایه مىبثغ ي ( )2گضاسش اطالػبت سًدمىذ ثشای اسصیدبثی
جشیبن يجًٌ وقذ آیىذٌ.
ثشای تحق اَذاب حسبثذاسی ي گضاسضگشی مبلی ثبیذ اطالػبت ثسیبس متىًػی دسثبسٌ ياحذ
تجبسی یشاَم آیذ؛ کٍ ایه امش مستلض تُیٍ ي اسائٍ چىذیه غًست مبلی است .ثٍ ثیدبن دیگدش
َذبَبی گضاسضگشی مبلی ایجبة می کىذ کٍ مجمًػدٍ کدبملی اص چىدذیه غدًست مدبلی
مجضا ي دس ػیه حبل مشتجط ثدب یکدذیگش اسائدٍ ضدًدَ .دش یدی اص غدًستَدبی مدبلی ثطدًس
جذاگبوٍ ي َمچىیه غًست َبی مبلی دس مجمًع ،دس تحق اَذاب گضاسضگشی مبلی وقدص
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داسوذ ]:7ظ .[5غًست جشیبن يجًٌ وقذ ثذلی ػذ تجؼیت اص یشؼ تؼُدذی حسدبثذاسی،
مطخػبً وقص مُمی دس ثشآيسدن َذب غًستَبی مبلی داسد کٍ دس ادامٍ تطشیح گشدیدذٌ
است.
َ -3ذفَای گزارشگزی صًرت جزیان يجًٌ وقذ:
«اطالػبت تبسیخی مشثًه ثٍ جشیبن يجًٌ وقذ میتًاوذ دس قضبيت وسدجت ثدٍ مجلدغ ،صمدبن ي
میضان اطمیىبن اص تحق جشیبنَبی يجًٌ وقذ آتی ثدٍ اسدتفبدٌکىىدذگبن غدًستَدبی مدبلی
کمی کىذ .اطالػبت مضثًس ،ثیبوگش چگًوگی استجبه ثیه سًدآيسی ياحدذ تجدبسی ي تدًان
آن جُت ایجبد يجٍ وقذ ي دسوتیجٍ مطخعکىىذٌ کیفیت سًد تحػی ضدذٌ تًسدط ياحدذ
تجبسی است .ػاليٌ ثشایه ،تحلی گشان ي دیگش استفبدٌکىىدذگبن اطالػدبت مدبلی اغلدت ثدٍ
طًس سسمی یب غیش سسمی مذلَبیی سا ثشای اسصیبثی ي مقبیسٍ اسصش یؼلی جشیبنَدبی يجدٍ
وقذ آتی ياحذَبی تجبسی ثٍ کبس میثشوذ .اطالػبت تبسیخی مشثدًه ثدٍ جشیدبن يجدًٌ وقدذ
مدیتًاودذ جُدت کىتدشل میدضان دقدت اسصیدبثیَدبی گزضدتٍ مفیدذ ياقدغ ضدًد ي ساثطدٍ ثددیه
یؼبلیتَبی ياحذ تجبسی ي دسیبیتَب ي جشداختَبی آن سا وطبن دَذ (استبوذاسد  ،2ثىذ.»)8
اسائٍ اطالػبتی کٍ میتًاوذ دس اسصیبثی وقذیىگی ،اوؼطببجزیشی مبلی ،تًاوبییَبی ػملیدبتی
ي سیسی ياحذ تجبسی مفیذ ثبضذ ،سسبلت غًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ مدیثبضدذ ] .[4ایده
غًست مبلی ثش آن است تب اطالػبتی دس مًسد تغییشات دس يجٍ وقذ طی یدی ديسٌ مدبلی سا
اسائٍ ومبیذ.
َیددبت تددذيیه اسددتبوذاسدَبی حسددبثذاسی مددبلی آمشیکددب ،دس ثیبویددٍ ضددمبسٌ  5خددًد ،مفددبَیم
حسبثذاسی ي يیژگیَبی مثجتی سا کٍ غًست جشیبن يجًٌ وقذ میثبیست دسثش داضدتٍ ثبضدذ
ثذیه ضدشح ثیدبن ومدًدٌ اسدت « :غدًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ ثبیدذ اطالػدبت سدًدمىذی سا
دسخػًظ یؼبلیتَبی ياحذ تجبسی دس ایجبد يجٍ وقذ اص طشی ػملیدبت جدبسی ثدٍمىظدًس
ثبصجشداخت ثذَیَب ،تقسیم سًد یب سشمبیٍگزاسی مجذد ثٍمىظدًس حفدی یدب تًسدؼٍ ظشییدت
ػملیبتی دس مًسد یؼبلیت َبی تبمیه مدبلی چدٍ اص طشید اسدتقشاؼ ي چدٍ اص طشید غدبحجبن
سشمبیٍ ي َمچىیه دس مًسد یؼبلیتَبی سشمبیٍگزاسی یب جشداخدتَدبی وقدذی اسائدٍ ومبیدذ.
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اطالػبت مشثًه ثٍ دسیبیتَب ي جشداختَبی وقذی جدبسی مدیتًاودذ ثدٍمىظدًس کمدی ثدٍ
اسصیبثی وقذیىگی ياحذ تجبسی ،اوؼطببجزیشی مبلی ،سًدآيسی ي سیسی آن مًسد استفبدٌ
قشاس گیشد ].»[81
ثشخی دالی جطتًاوٍ وظشیٍ َیبت تذيیه استبوذاسدَبی حسبثذاسی مبلی آمشیکب دس خػًظ
مؼشیی غًست جشیبن يجًٌ وقذ ثٍػىًان یی مىجغ اطالػبتی مطلًة کٍ میثبیست ثٍ َمشاٌ
سبیش غًستَبی مبلی اسبسی اسائٍ ضًد سا میتًان ثٍضشح ری ثیبن ومًد:
-8جیصثیىی جشیبنَبی وقذی آتی:
اطالػبت تبسیخی مشثًه ثٍ جشیبن يجًٌ وقذ میتًاوذ دس قضبيت وسجت ثٍ مجلدغ ،صمبوجىدذی
ي میضان اطمیىبن اص تحق يجًٌ وقذ آتی ثٍ استفبدٌکىىذگبن غًستَبی مبلی کمدی کىدذ.
ایه َذب ثٍ گًوٍ دیگشی ویض ثیبن ضذٌ است« :دلی اغلی تُیٍ ي اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ
وقذ ایه است کٍ ثٍ سُبمذاسان ي اػتجبسدَىذگبن امکبن میدَذ کٍ ياحذ اوتفبػی سا ثب یدشؼ
تذاي یؼبلیت اسصضیبثی کىىذ ]:2ظ.»[277
 -2اسصیبثی کیفیت سًد:
یکی اص مؼیبسَبی سایخ ثشای اوذاصٌگیشی کیفیت سًد ثشاسدبس مفُدً وضدیدی ثدًدن سدًد
ػملیبتی ثٍ يجٍ وقذ حبغ اص یؼبلیتَبی ػملیبتی اودذاصٌگیدشی مدیضدًد .غدًست جشیدبن
يجًٌ وقذ اص طشی اسائٍ اطالػبتی دسثبسٌ ساثطٍ ثیه سدًد حسدبثذاسی ثدب جشیدبنَدبی وقدذی
ایجبد ضذٌ طی ديسٌ ،میتًاوذ سشمبیٍگدزاسان ي اػتجبسدَىدذگبن سا دس دسب ثُتدش ػملکدشد
ياحذ تجبسی یبسی سسبوذ.
 -7اسصیبثی تػمیمبت مذیشیت:
اسصیبثی تػمیمبت مذیشیت ي َمچىیه اسصیبثی یشغتَب ي مخبطشات یؼبلیت ياحذ تجبسی،
مستلض دسب مبَیت یؼبلیت ياحذ تجبسی ،اص جملٍ وحًٌ ایجبد ي مػشب يجٍ وقدذ تًسدط
ياحذ تجبسی است .ثٍػجبستی ،سشمبیٍگزاسان جُت جی ثشدن ثدٍ ایدهکدٍ کدذا ياحدذَدبی
تجبسی دس حبل سضذ ثًدٌ ي کدذا ياحدذَب دس حدبل جد سيی َسدتىذ ،ودبگضیش اص تجضیدٍ ي
تحلی غًست جشیبن يجًٌ وقذ میثبضىذ.
 -4ایضایص قبثلیت مقبیسٍ ػملکشد ػملیبتی ياحذَبی تجبسی مختلف:
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« اص آوجب کٍ غدًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ تحدت تدبخیش ثشخًسدَدبی متفدبيت حسدبثذاسی دس
خػًظ مؼبمالت ي سيیذدادَبی یکسبن دس سطح ياحذَبی تجبسی مختلف ویسدت ،اسائدٍ
آن قبثلیت مقبیسٍ جىجٍ ػملیبتی ػملکشد مبلی ياحذَبی تجبسی مختلف سا ایضایص میدَدذ
(استبوذاسد ،2ثىذ.»)4
 -5اسصیبثی تًان ثبصجشداخت ثذَیَب ي تؼُذات:
دس اسصیبثی قذست جشداخت ثذَیَب ثٍ ایه وکتٍ تًجٍ میضًد کدٍ آیدب دسیبیدتَدبی وقدذی
مًسد اوتظبس دس یی ديسٌ مفشيؼ ،ثشای تبمیه يجٍ مًسد ویدبص جُدت جشداخدتَدبی َمدبن
ديسٌ کبیی است یب خیشَ .یف ] [88مؼتقذ است کٍ اطالػبت مىدذسد دس تشاصوبمدٍ اص چىدیه
قبثلیتی ثشخًسداس ویست .دس مًسد غًستحسبة سًد ي صیبن ویض َیف ] [88چىیه اسدتذالل
مدیومبیدذ کددٍ ایده غدًستحسددبة دس مدًسد ایدده سدًال کدٍ دس کًتددبٌ مدذت ،دسیبیددت ي
جشداختَب دس چٍ صمبنَبیی غًست میگیشد ،جبسخی اسائدٍ ومدیدَدذ .ثدذیه تشتیدت اسائدٍ
غًست جشیبن يجًٌ وقذ ضشيست جیذا میکىذ.
 -6اسصیبثی اوؼطببجزیشی مبلی:
«اوؼطببجزیشی مبلی ػجبست اص تًاوبیی ياحذ تجبسی مجىیثش اقذا مؤخش جُت تغییش میدضان ي
صمبن جشیبنَبی وقذی آن میثبضذ؛ ثٍ گًوٍای کٍ ياحذ تجبسی ثتًاودذ دسقجدبل سيیدذادَب ي
یشغتَبی غیشمىتظشٌ ياکىص وطبن دَذ (مفبَیم وظشی گضاسضگشی مدبلی ،ثىدذ  .»)88-8اص
ایهسي میتًان گفت ثىگبَی اص اوؼطببجزیشی مبلی ثشخًسداس است کٍ ثتًاوذ يجٍ وقذ الص
سا ثٍمىظًس ثُشٌثشداسی اص یشغت َدبی اقتػدبدی جذیدذ ي یدب جطدت سدش گزاضدته تغییدشات
وبمطلًة غیشمىتظشٌ دس ايضبع ػملیبتی ،تحػی ومبیذ .اسبس اسصیبثی اوؼطببجدزیشی مدبلی
یی ياحذ تجبسی ،تًاوبیی آن دس ایجبد مقبدیش کبیی يجٍ وقذ اص ػملیدبت ػدبدی ،تحػدی
مىبثغ مدبلی ثیطدتش ،وقدذ کدشدن داسایدیَدبی غیشػملیدبتی ،تغییدش یؼبلیدتَدبی ػملیدبتی ي یدب
سشمبیٍگزاسی ثٍمىظًس ایجبد جشیبن وقذی ثیطتش دس کًتبٌ مذت میثبضذ.
 -4ارتباط بیه َذفَای گزارشگزی مالی ي َذفَای گزارشگزی صوًرت
جزیان يجًٌ وقذ:
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«اطالػبت تبسیخی مشثًه ثٍ جشیبن يجًٌ وقذ میتًاوذ دس قضبيت وسدجت ثدٍ مجلدغ ،صمدبن ي
میضان اطمیىبن اص تحق جشیبنَبی يجًٌ وقذ آتی ثدٍ اسدتفبدٌکىىدذگبن غدًستَدبی مدبلی
کمی کىذ (استبوذاسد  ،2ثىذ َ .»)8مچىیه« ،غًستجشیبن يجًٌ وقدذ مجىدبیی ودبقع ثدشای
اسصیبثی ديسومبی جشیبنَبی وقذی آتی ثٍ دست میدَذ (مفبَیم وظشی گضاسضدگشی مدبلی،
ثىددذ  .»)41-6ایدده َددذب دس ساسددتبی َددذبَددبی غددًستَددبی مددبلی ثشاسددبس اسددتبوذاسد
حسبثذاسی ضمبسٌ یی کطًسمبن ،ي یب َدذب سدً گضاسضدگشی مدبلی ثشاسدبس ثیبویدٍَدبی
مفبَیم وظشی گضاسضگشی مبلی آمشیکب میثبضذ.
ثٍ ػاليٌ غًست جشیبن يجًٌ وقذ ،اطالػبت مشثًه ثٍ یؼبلیتَبی ػملیبتی ،سشمبیٍگدزاسی
ي تبمیه مبلی ياحذ تجبسی سا ویض مىؼک

میومبیذ .کدٍ ایده مُدم دس استجدبه ثدب َدذب دي

گضاسضگشی مبلی ثشاسبس ثیبویٍَبی مفبَیم وظشی گضاسضگشی مبلی آمشیکب میثبضذ.
اسائٍ اطالػبتی دسمًسد اوؼطببجزیشی مبلی ي ویض صمبوجىذی ایجبد جشیدبنَدبی وقدذی جُدت
اطمیىبن اص تدًان ثبصجشداخدت ثدذَی َدب ي تؼُدذات ،غدشیحبً دس اَدذاب گضاسضدگشی مدبلی
استبوذاسدَبی حسبثذاسی کطًسمبن ثیبن گشدیذٌ است.
َمچىیه اسصیبثی تػمیمبت مذیشیت جُت اسصیبثی وتبیخ ایفبی يظیفٍ مجبضشت مذیشیت کدٍ
ثٍػىًان ثخطی اص َذبَبی غًستَبی مبلی دس استبوذاسد حسدبثذاسی ضدمبسٌ یدی ایدشان
ػىًان ضذٌ ،تب اوذاصٌای اص طشی اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ وقذ تحق مییبثذ.
 -5طبقٍ بىذی اطالعوات در صوًرت جزیوان يجوًٌ وقوذ -مقایسوٍ تطبیقوی
الگًَای وظزی ارائٍ صوًرت جزیوان يجوًٌ وقوذ بزاسواس اسوتاوذاردَای
حسابذاری کشًرَای مختلف:
دس گضاسضگشی مبلی ،ثٍمىظًس جلًگیشی اص اسائٍ مطبلدت اوجدًٌ ،اطالػدبت خشيجدی سیسدتم
حسبثذاسی ثٍ ضدک تلخدیع ي طجقدٍثىدذی ضدذٌ اسائدٍ مدیگشدودذ .تلخدیع ي طجقدٍثىدذی
اطالػبت ثب تًجٍ ثٍ ثشخی يیژگیَبی َمگه ،قبثلیت یُم اطالػدبت سا مدیایضایدذ (مفدبَیم
وظشی گضاسضگشی مبلی ،ثىذ .)2-28دس تُیٍ ي اسائٍ غًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ ویدض َمبوىدذ
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سبیش غًستَبی مبلی ،الص است اقال داسای يیژگیَبی مطبثٍ دس یی گشيٌ طجقدٍثىدذی
ضًوذ.
ثٍ سغم تًای وُبدَبی تذيیه استبوذاسدَبی حسدبثذاسی ػمدذٌ کطدًسَب ي مجدبمغ حشیدٍای
تذيیه استبوذاسدَبی حسبثذاسی مبلی دسمًسد اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ وقذ ثٍػىدًان یکدی
اص غًست َبی مبلی اسبسدی ،اجمدبػی دسخػدًظ وحدًٌ اسائدٍ ایده غدًستمدبلی حبغد
وگشدیذٌ است.
دس اکثش کطًسَب اص جملٍ آمشیکب ،آلمبن ،کبوبدا ي استشالیب ،غًست جشیبن يجًٌ وقذ َمبوىذ
الضامبت گضاسضگشی مبلی ثیه المللی ،دس قبلدت سدٍ طجقدٍ اغدلی ضدبم جشیدبنَدبی وقدذی
ػملیبتی ،سشمبیٍ گزاسی ي تبمیه مبلی اسائدٍ مدیگدشدد .دس ایده میدبن ،کطدًسَبیی َمچدًن
اوگلستبن ي ایشلىذ ویض َستىذ کٍ اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ وقذ سا دس قبلت َطت طجقدٍ الدضا
ومًدٌاوذ .ایده طجقدبت کدٍ ضدبم یؼبلیدتَدبی ػملیدبتی ،ثدبصدٌ سدشمبیٍگدزاسیَدب ي ثُدشٌ
جشداختی ،مبلیبت ثش دسآمذ جشداختی ،مخبسد سشمبیٍای ي سشمبیٍگزاسیَبی مبلی ،تحػدی
ي یشيش داساییَبی ییضیکی ،سًد سُب جشداختی ،مذیشیت مىبثغ وقذی (ضدبم تغییدشات دس
سشمبیٍگزاسی دس داساییَبی جبسی) ي تبمیه مدبلی مدیثبضدىذ ،اص تفکیدی اجدضای طجقدبت
کلی غًست جشیبن يجًٌ وقذ (یؼبلیتَبی ػملیبتی ،سشمبیٍگدزاسی ي تدبمیه مدبلی) مطدت
ضذٌاوذ .سبصمبن حسبثشسی ایشان دس استبوذاسد حسبثذاسی ضدمبسٌ  ،2غدًست جشیدبن يجدًٌ
وقذ سا ثٍغًست جىخ طجقٍای تجًیض ومًدٌ کٍ ثٍوظش میسسذ اص تجمیغ ثشخی طجقدبت مطدبثٍ
دس غًست جشیبن يجًٌ وقذ َطت طجقٍای حبغ گشدیذٌ است .ثدٍ مًجدت الضامدبت ایده
استبوذاسد ،غًست جشیبن يجًٌ وقذ تحت جىخ سشیػ ثٍ تشتیت ری طجقٍثىذی میضًد:

 -8یؼبلیتَبی ػملیبتی
 -2ثبصدٌ سشمبیٍگزاسیَب ي سًد جشداختی ثبثت تأمیه مبلی
 -7مبلیبت ثش دسآمذ جشداختی
 -4یؼبلیتَبی سشمبیٍگزاسی
 -5یؼبلیتَبی تأمیه مبلی
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دس اثتذا اوگلستبن طجقٍثىذی جىخ ثخطی مطبثٍ ثب یًا سا ثشای اسائٍ غًست جشیبن يجدًٌ وقدذ
ثٍکبس گشیت .يلی متؼبقجبً دس سبل َ 8994یبت تذيیه اسدتبوذاسدَبی حسدبثذاسی اوگلسدتبن،
اسائٍ غًست جشیبن يجًٌ وقذ َطتثخطی سا تجًیض ومًد .ثب ایه يجًد ،الگًی جدىخثخطدی
َمچىبن دس ثشخی کطًسَب اص جملدٍ َىد

کىد

(ثدٍ مًجدت  )8992 ،SSAP15ثدٍکدبس

گشیتٍ میضًد.
الص ثددٍ رکددش اسددت دس کىددبس ایدده سددٍ ضددیًٌ تجددًیضی تًسددط اسددتبوذاسدَبی حسددبثذاسی
کطًسَبی مختلف ،ثشخی جژيَطگشان ویض طجقٍ ثىذی َبی متفبيتی ثب الضامبت استبوذاسدَبی
حسبثذاسی یبد ضذٌ جیطىُبد ومًدٌ اوذ .ثٍ ػىًان ومًوٍ ،اودًاسی سسدتمی ي تدبسی يسدی ]،[8
مذلی چُبسثخطی ثشاسبس چُبس يظیفٍ اغلی یدی ياحدذ تجدبسی ضدبم سدشمبیٍ گدزاسی،
تبمیه مبلی ،ثبصدٌ سشمبیٍ گزاسیَب ي سًد جشداختی ثبثت تبمیه مبلی مؼشیی کشدٌاوذ.
تفبيتَدبی اغدلی وحدًٌ طجقدٍ ثىدذی ي گضاسضدگشی غدًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ ثشاسدبس
الگًَبی وظشی سٍثخطی ،جىخثخطی ي َطتثخطی سا میتدًان دس طجقدٍثىدذی تجمیؼدی یدب
تفکیکی اجضای کلیذی ي غیشکلیذی جشیبنَبی وقذی ػملیبتی ثٍ ضشح ری ثیبن ومًد.
جشیبن َبی وقذی ػملیبتی غدًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ تُیدٍ ضدذٌ ثشاسدبس اسدتبوذاسدَبی
حسددبثذاسی ثددیهالمللددی ي اسددتبوذاسدَددبی حسددبثذاسی اغلددت کطددًسَب (ثشمجىددبی الگددًی
سددٍثخطددی) ،دسثشداسوددذٌ اقددال متىددًػی اص جملددٍ مبلیددبت ثددش دسآمددذ جشداختددی ي ثددبصدٌ
سدشمبیٍگدزاسیَددب مدیثبضدذ .ایدده اقدال دس سددبیش الگًَدبی مؼشیدی ضددذٌ اص جملدٍ الگددًی
جىخ ثخطی مًسد اضبسٌ دس استبوذاسد حسبثذاسی ضمبسٌ  2کطًسمبن ،دس طجقبت مجضایی ایطدب
میگشدوذ .جشیبنَبی وقذی ػملیبتی سا ثشاسبس تقسیمثىدذیَدبی غدًست گشیتدٍ دس اسائدٍ
غًست سًد ي صیبن ،می تدًان ثدٍ اجدضای کلیدذی ي غیشکلیدذی تقسدیم ومدًد ] .[8ثدش ایده
اسبس ،يجٍ وقذ ػملیبتی حبغ ي یب مػشب ضذٌ دس یؼبلیتَدبی ػملیدبتی کدٍ دس محبسدجٍ
سًد وبخبلع مىظًس گشدیذٌاوذ ثٍػىًان اجضای کلیذی ،ي سبیش جشیبنَدبی وقدذی ػملیدبتی
اص جملٍ مبلیبت ثش دسآمذ جشداختی ،ثُشٌ دسیبیتی ي جشداختی ي َمچىیه سًد سدُب دسیدبیتی
ثٍػىًان اجضای غیشکلیذی طجقٍثىذی میضًوذ.
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دستٍ ای اص تحقیقبت اوجب ضذٌ دسخػًظ غًست جشیبن يجًٌ وقدذ ثدٍ ثشسسدی محتدًای
اطالػبتی ي تًان جیصثیىی تفکیی اجضای کلیذی اص غیش کلیذی جشیبنَبی وقذی ػملیدبتی
جشداختٍاوذ .یبیتٍَبی ایه تحقیقبت وطبن میدَذ کٍ تفکیی جشیبنَبی وقدذی ػملیدبتی ثدٍ
اجضای تطکی دَىذٌ آن ،دس مقبیسٍ ثب مدذلَدبیی کدٍ تىُدب ثدش خدبلع جشیدبنَدبی وقدذی
ػملیبتی تکیٍ ومًدٌاوذ ،قذست تًضیح دَىذگی ثبالتشی ثشای ثدبصدٌ سدُب داسودذ (اص جملدٍ
] .)[9ثٍػاليٌ ،ضًاَذی يجًد داسد کٍ وطبن میدَدذ اجدضای جشیدبنَدبی وقدذی ػملیدبتی
][5ي ] ،[82یدب تخمددیه اجددضای جشیددبنَددبی وقددذی ػملیددبتی اص سيی اطالػددبت مًجددًد دس
غًستَبی مبلی ي یبدداضتَبی َمشاٌ ] ،[8وسجت ثٍ خبلع جشیبنَبی وقدذی ػملیدبتی،
اطالػبت یضایىذٌای جُت جیصثیىی يجٍ وقذ ػملیبتی داسوذ .مطبث ثدب اثده یبیتدٍَدب ،تحقید
آخًس ي َمکبسان ] [6ویض حبکی اص ثشتشی تفکیی اجضای جشیبنَبی وقذی ػملیبتی وسدجت
ثٍ تجمیغ آنَب ثٍغًست خبلع جشیبنَبی وقذی ػملیبتی است.
سیثشن ] [86ي ثًن ي َمکبسان ] [7ثب اسدتفبدٌ اص یدی مدذل سگشسدیًن مقطؼدی سدبالوٍ، 8
چىیه وتیجٍ گشیتىذ کٍ تمبمی اجدضای جشیدبنَدبی وقدذی ػملیدبتی (ثدٍ اسدتثىبی مبلیدبت ثدش
دسآمذ جشداختی کٍ ثٍ وظش میسسذ دس تػمیمگیشی سشمبیٍگزاسان چىذان مشثًه ومیثبضذ)
استجبه قًی ثب ثبصدٌ سُب داسوذ .ثٍػاليٌ ضذت استجبه َش یی اص اجضای جشیبنَدبی وقدذی
ػملیبتی ثٍوحً مؼىیداسی ثب یکذیگش تفبيت داسد.
ثٍطًس مطبثٍ کلیىچ ي َمکبسان] ، [9ویض دسغذد یبیته جبسخی ثشای ایه سًال کٍ کذا یدی
اص اجضای جشیبن َبی وقذی ػملیبتی ساثطٍ ثیطدتشی ثدب ثدبصدٌ سدُب داسد ،ثشآمذودذ .آودبن ثدب
استفبدٌ اص اطالػبت اجدضای جشیدبن َدبی وقدذی ایطدب ضدذٌ دس غدًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ
ضشکتَبی استشالیبیی ،وطبن دادوذ کٍ اجضای جشیدبنَدبی وقدذی ایطدب ضدذٌ دس مقبیسدٍ ثدب
خبلع جشیبنَبی وقذی ػملیبتی ،قذست تًضیحی ثٍمشاتت ثبالتشی ثشای ثبصدٌ سدُب داسد.
ضمه آنکٍ ثب طجقٍثىذی مزکًس ،تًان جیصثیىی جشیبنَبی وقذی آتی ویض ثٍوحً مؼىیداسی
ثُجًد مییبثذ .یبیتٍَبی آوبن وطبن داد کٍ يجٍ وقذ دسیبیت ضذٌ اص مطتشیبن ي ویدض يجدٍ وقدذ
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جشداخت ضذٌ ثٍ ػشضٍکىىذگبن کبال ي خذمبت دس مقبیسٍ ثب سبیش اجضای جشیبنَبی وقدذی
ساثطٍ قًیتشی ثب ثبصدٌ سُب داسد.
یبیتٍَبی تحقی چى

ي َلی ] [8ویض وطدبن مدیدَدذ اجدضای جشیدبنَدبی وقدذی ػملیدبتی

مشتجط ثب یشيش ،ثُبی تمب ضذٌ کبالی یشيشسیتٍَ ،ضیىٍَبی ػملیبتی ي ثُشٌ وسجت ثٍ سدبیش
اجضای جشیبنَبی وقذی ػملیبتی ،جبیذاسی ثیطدتشی دس جدیصثیىدی جشیدبنَدبی وقدذی آتدی
داسوذ.
ثب تًجٍ ثٍ ایىکٍ تفکیی اجضای جشیبنَبی وقذی ػملیبتی تىُب دس سيیدٍ محبسدجٍ ي گدضاسش
ثٍ سيش مستقیم غًست میگیشد ،اص ایه سي ثشاسبس یبیتدٍَدبی ایده تحقیقدبت کدٍ تفدبيت
مؼىیداسی ثیه محتًای اطالػبتی ي تًان جدیصثیىدی اجدضای جشیدبنَدبی وقدذی ػملیدبتی سا
وطبن میدَىذ ،محققبن چىیه وتیجٍ گشیتٍاوذ کدٍ ایطدبی سيش مسدتقیم دس مقبیسدٍ ثدب سيش
غیشمستقیم سًدمىذتش است.
 -6کىکاش بز سز وحًٌ طبقٍبىذی ي گزارشگزی صًرت جزیان يجًٌ وقذ:
ال تحدت
ثُشٌ جشداخت ضذٌ ي ثُدشٌ ي سدًد سدُب دسیبیدت ضدذٌ دس مًسسدبت مدبلی مؼمدً ً
سشیػ جشیبن يجًٌ وقذ ػملیبتی طجقٍثىذی میضًد .امب دسخػًظ طجقدٍثىدذی ایدهگًودٍ
مًاسد دس سبیش ياحذَبی تجبسی ،تًای کلی يجًد وذاسد .ثش ایه اسبس ،ثُشٌ جشداخت ضذٌ
ي ثُشٌ ي سًد سُب دسیبیت ضذٌ سا ثٍدلی ایهکٍ دس تؼییه سًد یب صیبن خبلع ديسٌ لحدب
میضًوذ ،میتًان تحت سشیػ جشیبن يجًٌ وقذ ػملیبتی طجقٍثىذی کشد .ساٌ حد دیگدش،
طجقٍثىذی ثُشٌ جشداختی ي ثُشٌ ي سًد سُب دسیبیتی ثٍتشتیدت تحدت سشیػد َدبی جشیدبن
يجددًٌ وقددذ وبضددی اص یؼبلیددتَددبی تددبمیه مددبلی ي جشیددبن يجددًٌ وقددذ وبضددی اص یؼبلیددتَددبی
سشمبیٍگزاسی اسدت .صیدشا ایده اقدال سا مدی تدًان َضیىدٍ دسدتیبثی ثدٍ مىدبثغ مدبلی یدب ثدبصدٌ
سشمبیٍگزاسی ثٍضمبس آيسد.
سًد سُب جشداختی سا میتًان ثٍدلی ایهکٍ م ؼدشب َضیىدٍ دسدتیبثی ثدٍ مىدبثغ مدبلی اسدت،
تحت سشیػ جشیبن يجًٌ وقذ وبضی اص یؼبلیتَبی تبمیه مدبلی طجقدٍثىدذی کدشد .ساٌ حد
دیگش ،طجقٍثىذی سًد سُب جشداختی ثٍػىًان یکی اص اجضای متطکلٍ جشیبن يجًٌ وقذ وبضی
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اص یؼبلیتَبی ػملیبتی است .تب ثذیه تشتیت ثٍ استفبدٌکىىدذگبن دس اسصیدبثی تًاودبیی ياحدذ
اوتفبػی ثشای جشداخت سًد سُب اص مح جشیبن يجًٌ وقذ ػملیبتی کمی ضًد.
مبلیبت جشداختی مؼمًالً تحت سشیػد جشیدبن يجدًٌ وقدذ وبضدی اص یؼبلیدتَدبی ػملیدبتی
طجقٍثىذی میضًد .امب َىگبمیکٍ ضىبسبیی جشیبن يجًٌ وقذ وبضی اص مبلیدبت ،ثدب سيیدذاد یدب
مجبدلٍ مطخػی کٍ جشیبن يجدًٌ وقدذ آن تحدت سشیػد یؼبلیدتَدبی سدشمبیٍگدزاسی یدب
یؼبلیتَبی تبمیه مبلی طجقٍثىذی میضًد ،ػملی ثبضذ ،جشیبن يجًٌ وقذ وبضی اص مبلیبت ویدض
حست مًسد ،ثبیذ ثٍػىًان یی یؼبلیت سشمبیٍگزاسی یب یی یؼبلیت تبمیه مبلی طجقدٍثىدذی
گشدد .الجتٍ َىگبمی کٍ جشیبن يجًٌ وقذ وبضی اص مبلیبت ثٍ ثیص اص یی طجقدٍ اص یؼبلیدتَدب
تخػددیع مددییبثددذ ،ایطددبی جمددغ مبلیددبت جشداخددت ضددذٌ ویددض ضددشيسی مددیثبضددذ .ثشخددی
غبحتوظشان اص جملٍ وًسوجشگ ] ،[85ویض اص تخػدیع مبلیدبت جشداختدی ثشاسدبس مبَیدت
ايلیٍ آنَب ،ثیه طجقبت مشتجط حمبیدت مدیومبیىدذ .دس مدذل جیطدىُبدی ،مبلیدبت ثدش دسآمدذ
جشداختی ثٍ طجقبت مختلف غًست جشیبن يجدًٌ وقدذ تفکیدی مدیگدشدد ثدٍگًودٍای کدٍ
جمغَبی یشػی اسائٍ ضذٌ ثشای خبلع جشیبنَبی وقذی َش طجقٍ ،جشیبنَبی وقذی خدبلع
اص مبلیبت سا وطبن دَذ.
وًسوجشگ ] [84ي مبوتش ] [87ایشاداتی سا دس مًسد سبختبس غًست جشیبن يجًٌ وقذ مطدشح
میکىىذ .ثٍوظش وًسوجشگ ] ، [84الگًی سٍثخطی مىطج ثب متًن مذیشیت مبلی ثًدٌ ي یشؼ
گشدیذٌ است کدٍ ایده طجقدٍثىدذی مدیتًاودذ اطالػدبت سدًدمىذی سا دس مدًسد تػدمیمبت
سشمبیٍگزاسی یب اػطبی اػتجبس یشاَم ومبیذ .ثٍ اػتقبد ایطبن سبختبس کلی جشیبن يجًٌ وقذ ثدب
متًن مذیشیت مبلی ویض کدبمالً مىطجد ویسدت .چدشا کدٍ ثُدشٌ ي سدًد سدُب دسیدبیتی ي ثُدشٌ
جشداختی دس غًست جشیبن يجًٌ وقذ ثٍتشتیت تحدت ػىدًان جشیدبنَدبی وقدذی يسيدی ي
خشيجی وبضی اص یؼبلیتَبی ػملیبتی مىؼک

می گشدودذ ،لدیکه دس متدًن مدذیشیت مدبلی،

ثُشٌ ي سًد سُب دسیبیتی ثٍػىًان یؼبلیدتَدبی سدشمبیٍگدزاسی ي ثُدشٌ جشداختدی ثدٍػىدًان
یؼبلیتَبی تبمیه مبلی تلقی میگشدد.
مبوتش ] [87ایشادات مطبثُی سا مطشح ومًدٌ است .ثٍ اػتقبد يی ،اگدش ثُدشٌ جشداخدت ضدذٌ
ثشاسبس اغًل جزیشیتٍ ضذٌ حسبثذاسی ثٍ حسبة داسایی مىظًس ضذٌ ثبضذ ،ثٍجبی اوؼکدبس
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دس ثخص یؼبلیدتَدبی ػملیدبتی مدیثبیسدت ثدٍ ػىدًان جضئدی اص ثُدبی تمدب ضدذٌ تحػدی
داساییَبی خبثت دس ثخص جشیبن يجًٌ وقذ وبضی اص یؼبلیتَبی سشمبیٍگدزاسی طجقدٍثىدذی
ضًد .ایه حبلت دس مًسد اجبسٌَدبی ػملیدبتی ي اجدبسٌَدبی سدشمبیٍای ویدض يجدًد داسد .دس
مًسد اجبسٌَبی ػملیبتی ،کلیٍ مخدبسد وقدذی تحدت سشیػد جشیدبن يجدًٌ وقدذ وبضدی اص
یؼبلیتَبی ػملیبتی مىؼک

میگشدوذ .دسحبلیکٍ دس اجبسٌَبی سدشمبیٍای ثُدشٌ جشداخدت

ضذٌ تحت سشیػ جشیبن يجًٌ وقذ وبضی اص یؼبلیتَبی ػملیدبتی ،ي اغد مجلدغ جشداخدت
ضذٌ دس ثخص یؼبلیتَبی تبمیه مبلی مىؼک

میضًد .لزا مدیتدًان گفدت ایده مسدبلٍ کدٍ

اوؼکبس سيیذادَبی مبلی دس غًست جشیبن يجًٌ وقذ ثبیذ ثشاسبس مبَیت ايلیٍ آنَب ثبضدذ
یب ثشمجىبی کبسکشدَ ،ىًص ثذين جبسخ ثبقیمبوذٌ است.
 -7وتیجٍگیزی:
دس ثیه غًست َبی مبلی اسبسی ،الگًَبی متفبيتی ثشای اسائدٍ غدًست جشیدبن يجدًٌ وقدذ
مجبص ضمشدٌ ضذٌاست .الگًَبی سٍثخطی ،جدىخثخطدی ي َطدتثخطدی اص جملدٍ الگًَدبی
تجًیض ضذٌ تًسط وُبدَبی استبوذاسدگزاسی کطًسَبی مختلدف مدیثبضدىذ .دس یدی وگدبٌ
اجمبلی می تدًان تفدبيت الگًَدبی یدبد ضدذٌ سا دس تفکیدی اجدضای کلیدذی ي غیشکلیدذی
جشیبنَبی وقذی ػملیبتی داوسدت .ثدش ایده اسدبس الگدًی َطدتثخطدی وسدجت ثدٍ الگدًی
جىخثخطی ،ي الگًی جىخثخطی دس مقبیسٍ ثب الگًی سٍثخطی اص طجقٍثىذی تفکیکی ثیطدتشی
ثشخًسداس ثًدٌ کٍ ایه امش ثٍ ػقیذٌ ثشخی غدبحجىظشان ي ویدض ثشاسدبس یبیتدٍَدبی تحقیقدبت
تجشثی ،سًدمىذی غًست جشیبن يجًٌ وقذ سا ایضایص میدَذ.
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Information Calcification Patterns In Cash Flow Statement

Abstract
Now after four decades, there is no complete agreement on the
classification of cash flow statement. In many countries cash
flow statement in accordance with the IAS has a three categories
pattern. In Iran it has a five categories pattern. In some other
counties has a different (i.e. eight categories) pattern. The main
difference between these alternatives is in separating the core
(non-core) cash flows from operations, so that empirical
researches have shown the importance of this separation.
Keywords: Pattern, Classification, Accounting Standards, Cash
Flow Statement.
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