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 فصل اول�

:تعريف تئوري�

و مرتبط به هم كه از آن به عنوان.�1 و عام مرجع مجموعه اي از داليل منطقي در غالب اصول كلي

و ارايه روشهاي جديد استفاده  و تكميل آنها ش هاي حسابداري راهنماي توسعه عمومي ارزيابي رو

.ميشود

و مفاهيمي كه زير بناي–تئوري حسابداري به عنوان مجموعه اي از فرضيات مبنا.�2 تعاريف،اصول

حسابداري به بهبود تدوين استانداردها توسط مراجع مربوطه است تعريف شود،از ديدگاه عملي تئوري 

و ارائه صورت هاي مالي كمك ميكند و مطلوبيت گزارش گري .حسابداري

:روش هاي ارائه تئوري حسابداري�

 ديدگاه مالياتي�

 ديدگاه قانوني�

 ديدگاه مبتني بر اصول اخالقي�

 ديدگاه اقتصادي�

 ديدگاه رفتاري�

 ديدگاه ساختاري�

:ديدگاه مالياتي�

. هدف هاي گزارشگري مالي تفاوت عمده دارند هدف هاي حسابداري مالياتي با

:اثرات مثبت

و عملي بهترين شركت ها را به استانداردهاي قابل قوانين ماليات بر درآمد توانست روشهاي اجرايي

و نوعي ثبات رويه حفظ شود.قبول برسانند  .اين حسابداري عمومي بهبود يابد
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و قانون مالياتهاي غير ارائه روشهاي استهالك گنجاده شده در قانون ماليات هاي غير مستقيم

و قوانين بعدي موجب شد كه استهالك به روش هاي منظم و منظور) سيستماتيك(مستقيم محاسبه

و سرانجام براي  و يا مفاهيم بهتر برايد و نيز اينكه در مورد استهالك درصد شناسايي اصول شود

.ده كنندمحاسبه هزينه استهالك از روشهاي بهتري استفا

و اصول حسابداري اثرات� با كمال تاسف قوانين ماليات بر درآمد در بسياري از موارد برتئوري

نهايت تاسف اين است كه قوانين ماليات بر درآمد همانند اصول پذيرفته.معكوس گذاشته اند

:شده حسابداري مورد قبول واقع شده اند

مالياتي قابل قبول باشد،بدون توجه به اينكه آن مبتني هر روش استهالكي كه براي تامين هدفهاي-�1

.بر يك تئوري مناسب حسابداري باشد يا نباشد،از نظر هدف هاي حسابداري هم قابل قبول است

اگر شركتي در اظهارنامه مالياتي موجودي كاال را به روش اولين صادره از آخرين وارده محاسبه–�2

.لي هم بايد از همين روش استفاده كندكرده باشد براي ارائه گزارشات ما

در مواردي كه شركت هنگام تكميل كردن اظهارنامه مالياتي در صد بر مي آيد در نخستين دوره-�3

به) به عنوان استهالك(هاي استفاده از دارايي بيشترين مبلغ  از در آمد كم كند ،در گزارشات مالي

.روش ديگري عمل خواهد كرد

و-�4 از آنجا كه قوانين مالياتي اجاره نمي دهند،بنابراين براي گزارش كردن هزينه هاي نگهداري

د برپرداخت نشده((تعميرات هيچ قاعده اي وجود ندارد،مگر اينكه ،به صورت غير رسمي))تعلق گرفته

. وبر حسب اتفاق استهالك به روش تصاعدي منظور شود

:ديدگاه قانوني�

ق� و و حقوق دانان و اجزاي وابسته آن از همان ديدگاه نگاه كردند كه حسابداران ضات به مفاهيم اموال

و براي ارائه تعريفي از آنها دچار مشكالت مشابهي شدند اينكه اغلب.بازرگانان به دارايي ها نگاه ميكنند

جه ميكنند كه آنها به نتيجه همانند دست نمي يابند موئيد اين واقعيت است كه حقوقدانان به سودي تو

و به سودي كه موجب افزايش  مشمول ماليات ميشود وسودي را كه ميتوان بين سهامداران تقسيم كرد
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بنابراين به صورتي گذرا.ارزش ميشود ويا معياري براي سنجش عمليات كارا است، توجه نمي نمايد

در مورد پرسش هاي بدون ترديد قوانين توانسته اند مسائل زيادي مطرح كنند كه موجب تقويت فكر

مطرح در تئوري حسابداري مي شوند،وتي به ندرت امكان دارد كه قوانين به عنوان يك عامل تعيين 

. كننده عمل كرده باشد

:ديدگاه مبتني بر اصول اخالقي�

و انصاف تاكيد ميشود� يا.در تئوري حسابداري بيشتر بر مفاهيم عدل،حقيقت هر يك از اين مفاهيم

براصول ،به صو ارائه شده به وسيله هيئت استانداردهاي) چهارچوب نظري(رتي فزاينده توانسته است

و صداقت در گفتار نكاتي هستند كه الزاماً.حسابداري مالي اثر بگذارد رعايت نكاتي مانند نداشتن تعصب

نب.از ويژگي هاي يك سيستم حسابداري قابل اتكا به حساب مي آيد ايد بي طرفي بدان معني است كه

و اين يكي از ويژگي هاي  اطالعات را به صورتي در آورد كه رفتار خاصي در جهتي خاص تقويت شود

بر. اصلي تدوين كنندگان استانداردهاست به بيان ديگر اصول اخالقي توانسته اند در همه سطوح

. حسابداري،اعمال نفوذ نمايند

:ديدگاه اقتصادي�

:اريسه ديدگاه اقتصادي به مسائل حسابد�

 اقتصاد كالن-�1

 اقتصاد خرد-�2

 مسئوليت هاي اجتماعي شركت-�3

:اقتصاد كالن�

در ديدگاه اقتصاد كالن سعي ميكنند اثر هاي ناشي از روش هاي گوناگون گزارشگري را بر معيارهاي�

و فعاليت هاي اقتصادي،در سطحي گسترده تر از شركت،مانند صنعت يا سيستم  سنجش اقتصادي

گ .زارش كننداقتصاد كشور
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و چنين استدالل ميكنند كه يكي از هدفهاي حسابداري بايد اين باشد� برخي پا را از اين فراتر ميگذارند

و اقتصادي ملي سوق دهد و فرد را به سوي هدفهاي خاص سياسي . كه رفتار سازمان

:اقتصاد خرد�

كوشند اثرهاي ناشي از روشهاي آنها يي كه از ديدگاه اقتصاد خرد به حسابداري نگاه ميكنند،مي�

و معيارهاي سنجش اقتصادي در.توضيح دهند)در سطح شركت(مختلف گزارشگري را بر فعاليت ها

تئوري نوين حسابداري كه بر پايه اقتصاد خرد قرار ميگيرد شركت يا واحد تجاري را به عنوان يك واحد

و به فعاليت هاي آن توجه  هيئت استانداردهاي حسابداري.مي نماينداقتصادي مورد توجه قرار ميدهند

در اين ديدگاه مفروظات بر اساس اين ديدگاه قرار.بدين گونه عملكرد)چارچوب نظري(مالي هنگام ارائه 

نمينوان به راحتي شكل واقعي.هستند)نتيجه هاي اقتصادي( ميگسيرند كه اطالعات مالي ناگذيرداراي 

و همه بح ) شكل واقعي نتيجه هاي اقتصادي(ثها در ضمينه همين موضوع اين نتيجه ها را تعيين كرد

.است

:حساب داري سنجش مسئوليتهاي اجتماعي شركت�

كه� چون از ديدگاه خرد به حسابداري توجه شود نميتوان به طور كامل درباره همه اثرهايي بحث كرد

مح.فعاليتهاي شركت بر جامعه ميگذارد يط زيست ،بيكاري شركت در گزارشات خود درباره شرايط

فقط به همين مقدار اكتفا.،شرايط ناسالم محيط كار،و ساير مسائل اجتماعي هيچ بحثي نمي نمايد

و اجراي مقررات اين هزينه ها را به طور مستقيم تحمل  ميكند كه شركت از طريق پرداخت ماليات

.مينمايد

ا� و بر آن اساس درآمدها را يكي از پيشنهادهاي گزارش مزبور اين است كه صورت ارزش فزوده رائه شود

و سهامداران سر شكن شود)پس از كسر بهاي تمام شده مواد( اغلب.بر روي كاركنان بستانكاران

.مجموعه اين گروهها را گروههاي ذينفع شركت مينامند

:ديدگاه رفتاري�
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و ارائه تئوري هاي� حسابداري به جنبه يكي ديگر از ديدگاههاي اقتصادي اين است كه هنگام تدوين

و جامعه شناسي اين تئوريها هم توجه شود در اين ديدگاهها به اين موضوع توجه مي  هاي روانشناسي

و نيز اينكه آيا به رفتار افراد يا  شود كه آيا اطالعات ارائه شده بر تصميمات مربوطه اثر ميگذارد يا خير

.ميگيرند توجه ميشود يا خيرگروههاي مختلف كه تحت تاثير اطالعات حسابداري قرار 

و مهم ترين آنها عبارت اند از سهامداران� گزارشات حسابداري به گروههاي خارج از سازمان ارائه ميشود

،

و نهادهاي دولتي ،ولي در تدوين تئوري هاي رفتاري به اثرهايي توجه� ساير سرمايه گذاران، بستانكاران

ميمات مديريت بگذارند همچنين به اثرات ناشي از مي شود كه گزارشات خارجي مي توانند بر تص

و حسابرسان نيز توجه ميشود از اين رو تدوين كنندگان تئوري هاي رفتاري در صدد.اقدامات حسابداران

و شيوه هاي  و جامعه شناسي روشهاي مختلف حسابداري بر مي آيند اثرهاي اقتصادي روان شناسي

و قضاوت قر .ار دهندگزارشگري را مورد ارزيابي

:ديدگاه ساختاري�

تر� در اين ديدگاه حسابدار ميكوشد رويدادهاي مالي مشابه را طبقه بندي كند وبه صورت رسمي

و گزارش كردن رويدادهاي مالي داراي نوعي ثبات رويه شود با.ميكوشد براي ثبت تنها زماني كه او

گ ذشته قرار داد مجبور مي شود كه رويدادي مواجه مي شود كه نمي توان آن را درغالب رويدادهاي

و از اصول اصلي تر استفاده كند  .گامي به عقب بگذارد

و سپس خالصه كردن آنها در گروههاي� فرايند طبقه بندي داده هاي مشابه همانند داده هاي پيشين

و صورتهاي مالي را  و دفاتر كل وآنگاه خالصه كردن اين گروهها در گزارشات خالصه خاص حسابها

.مينامندكردن 

كميته واژه شناسي انجمن حسابداران آمريكا كه پيش از انجمن حسابداران خبره آمريكا 1941در�

:فعاليت مي كرد فرايند خالصه كردن را به صورت زير تعريف كرد

بر� و رويدادهاي غير مالي و خالصه كردن رويدادهاي مالي حسابداري عبارت است از ثبت ،طبقه بندي

. سب پول وبه روشي معني دار البته رويدادهايي كه دست كم داراي يك ويژگي مالي باشندح
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 طبقه بندي حسابداري�

 تئوري به عنوان زبان-�1

 تئوري از ديدگاه شيوه استدالل-�2

 تئوري به عنوان يك دستور-�3

:تئوري به عنوان زبان�

.اري چيزي جز زبان استنخستين طبقه بندي بر پايه اين استنباط قراردادرد كه حسابد�

 يعني مطالعه درباره اثر زبان: ديدگاه رفتاري�

و مطالعه درباره معني زبان:ديدگاه تفسيري�  يعني تحقيق

و ساختاري عبارت است از مطالعه منطق يا دستور زبان يك زبان خاص� .رفتارگرايي

بداري داراي جهت يا اگر چه معقول اين است كه بگوييم تقريباهمه تحقيقات كنوني در مورد حسا�

و)جنبه تفسيري(ديدگاه رفتاري هستند ولي از نظر تئوري هاي حسابداري مسائل مربوط به معني زبان 

. ساختاري نيزاهميت دارند

:تئوري از ديدگاه شيوه استدالل�

 از كل به جز ميرود):استنتاجي(استدالل قياسي�

استدالل است زيرا هدف هاي گوناگون نياز به در فرايند قياسي ،هدف بخش مهمي از اين شيوه�

و به اصول متفاوت مي انجامد .ساختارهاي كامال متفاوت دارند

به):تحقيق ميداني(استدالل استقرايي� فرايند استدالل استقرايي بر اين اساس قرار دارد كه بايد از جز

.كل رسيد 

و نمونه اي از شيوه استدالل استقرايي بدين گونه آغاز ميشود� كه مجموعه اي از مثال هاي خاص ارائه

و بدين گونه يك ديدگاه خاص را  ادعا ميشود كه اين مثال ها نمونه هايي از يك كل بزرگ تر هستند

. تعميم ميدهند
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:تئوري به عنوان يك دستور�

و استقرايي هر دو ميتوانند ازنوع تشريحي� د در باشن) هنجاري(يا تجويزي) مثبت(تئوري هاي استنتاجي

و داده هاي حسابداري را شرح داد در. ارائه تئوري هاي تشريحي سعي ميشود ارائه صورت هاي مالي

تئوري هاي هجاري سعي ميشود آنچه بايد به آگهي ديگران رسانيد وشيوه ارائه آن را تعيين كرديعني

و نه آن چه هست بيان ميشود .در اجراي اين روش آنچه بايد باشد

ولي اين بدان معني نيست. رايي با توجه به ماهيت از نوع تشريحي يا اثباتي مي باشدتئوري هاي استق�

. كه تئوري هاي استنتاجي الزاما هنجاري يا دستوري باشند

طرفداران تئوري هنجاري يا دستوري ميكوشند براي يك رويداد مالي بهترين روش حسابداري را كشف�

و ديگران در مورد تعين بهترين طرفداران ديدگاه اثباتي.و ارايه كنند  ميكوشند شيوه اي را كه مديران

 روش به كار ميبرند كشف نمايند

و ارائه ميشوند از اين رو اثبات اين تئوري� اصوال تئوري هاي حسابداري به شكل هاي گوناگون تدوين

:ها

و پديده هاي قابل مشاهده بايد مفروضات را در دنياي واقعي.�1  مورد آزمون قرارداد رابطه بين تئوري

.بايد بتوان رابطه متقابل بين گفتارها را از نظر ثبات رويه مورد آزمون قرارداد.�2

اگر هر يك از مفروضات بر مبناي ارزشي قرارگيرد بايد با توجه به رابطه آن با قضاوت هاي فردي شخص�

.پذيرفت يا رد كرد

بايد نتيجه هاي حاصل از تئوري يا مفروضات را به اگر نتوان از نظر تجربي تئوري را به اثبات رسانيد�

.صورت اقدامات مستقل تجربي به اثبات رسانيد
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:4فصل

 درجست وجوي اصول

 جست وجو آغاز مي شود

 يعني 1930از دهة» اصول پذيرفته شده حسابداري« فعاليت براي ارائه تعريفي از

.و تا پايان جنگ جهاني دوم ادمه يافت همان زماني كه اين عبارت ساخته شد، آغاز

 جست وجو شتاب مي گيرد

و افزايش رفاه شد، آمريكايي ها بر سرمايه  پايان جنگ جهاني دوم موجب رونق بازار

و ارائه گزارشات مالي معتبر مجدداً  گذاري اين ثروت جديد در بازار سهام تأكيد كردند

. مورد تأكيد قرار گرفت

 داد جست وجو تغيير موضع

به» اصول« اين موضوع آشكار شد كه نمي توان 1960در سال هاي پاياني دهة  را

و از اين رو تحقيق متوجه ها«راحتي تعريف كرد  شد كه به نظر مي رسيد» استاندارد

و مشكل نيستند .تا آن اندازه پيچيده

 جست وجو در گذشته

و  اصول را نمي توان به راحتي تعريف كرد، زيرا ماهيت تئوري حسابداري پيچيده

 به سبب نتيجه هاي اقتصادي حاصل از جريان هاي ناشي از اطالعات. مشكل است
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.حسابداري، گاهي نمي توان كاربردها را به راحتي تعيين كرد

 نتيجه

 تاندرد بناميم از اجزاي اصلي مفاهيم گسترده چه اينكه آنها را اصول، بديهيات يا اس

 حسابداري هستند، با وجود اين نبايد هيچ گاه فراموش كرد كه حسابداري، به عنوان يكي از

و صداقت حسابداران بستگي دارد .شاخه هاي علوم اجتماعي به ميزان دانش، قضاوت

The search begins  جست وجو آغاز ميشود 

 همان كلمه» اصول«ريشه واژه. ماهيت كلمه اصول از همان ابتدا مورد بحث بوده است

. است» پايه يا ابتدايي«به معناي principleالتين

كه 1937در مقاله اي كه در سال» گيل برت برن«  ارائه كرد براين نكته تاكيد كرد

 المللي وبستر نيز تعريفي از فرهنگ نوين بين. هستند» حقايق بنيادي« اصول همانا

، نظريه يا قانون فراگير: اين كلمه ارائه كرده است  يك حقيقت بنيادي؛ يك ديدگاه

.كه ساير قوانين از آن استخراج مي شود ،يك فرض مسلم ويايك امر بديهي مي باشد

مي« » حقايق بنيادي«مبني بر اينكه اصول بايد»برن«به سرعت در برابرديدگاه»جورج

و استدالل كرد كه در فرهنگ آكسفورد تعريف مناسبتري از  باشند واكنش نشان داد

 تعريف مزبور بدين گونه است كه اصل، يك قاعده يا قانون كلي. اين واژه ارائه شده است

 پذيرفته شده، اقرار يا ابراز شده است كه براي عملي به عنوان يك رهنمود، مبناي رفتار

گ .يرديا عمل قرار مي

                 First Effortsنخستين تالش ها
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 بسياري از افراد درباره آنچه امروز به معني اصول حسابداري است كار خود را در دهه

تن«نخستين تحقيق زير نظر 1936در آغاز، درسال. آغاز كردند 1930 » ويليام پي

ا شداستاد دانشگاه ميشيگان تحت نظارت جامعه حسابداري آمريكا  جامعه. نجام

 نخستين گزارش از رهنمود هايي درباره اصول 1936حسابداري آمريكا در ژوئن

 گزارش آزمايشي از اصول حسابداري براساس صورت هاي مالي«حسابداري با عنوان

آن. را منتشر كرد»شركت ها :كه هدف از

ع مديران مالي منتفي نمودن رويه هاي مختلف حسابداري كه نتيجه ديدگاه هاي متنو.1

.ومديران اجرايي بود

 منتفي نمودن ابهام ناشي از تعديل مجدد ارزش دارايي ها با تأكيد برمبناي بهاي تمام شده.2

در� برخي اقدامات مزبور رابه عنوان نوعي تالش با هدف اعمال يك سيستم يكنواخت

.حسابداري تلقي كردند

و ليتلتون« 1941سالدر» گزارش آزمايشي يا موقت«سال پس از انتشار4 »پي تن

بر«كه هر دو عضوكميته جامعه حسابداري آمريكا بودند رساله اي به نام  مقدمه اي

:منتشر كردند كه هدف از آن ارائه موارد زير بود» استانداردهاي حسابداري شركت ها

.ت مي كندهم حماي 1936ارائه چارچوبي از تئوري حسابداري كه ازاصول ارائه شده در بيانيه�

 در عنوان مقاله» اصول«به جاي واژه» استاندارد«استفاده از واژه�

 مطرح كردن مفهوم تطبيق هزينه ها با درآمدها�

بسياري از افراد اين رساله را به عنوان يك اسطوره به حساب مي آورند؛ رساله مزبور به ويژه�

.با درآمد ها را مطرح كند از اين نظر حائز اهميت است كه توانست مفهوم تطبيق هزينه ها
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          Early Foundationsنخستين بنيادها

 بيانيه آزمايشي جامعه حسابداري آمريكا كه به آن اشاره شد،در خأل شكل نگرفت، بلكه

تن« » تئوري حسابداري« تحت عنوان 1922پايان نامه دكتري خود را در سال» پي

ك :رده است كه ارائه داد ودر رساله مزبور وي عنوان

و دقيق از داده هاي جاري« از همه مهمتر اين است كه گزارشات حسابدار بتواند تصويري درست

، ارائه نمايد  ».برحسب دالر واقعي در تاريخ ارائه گزارش

 رساله مزبور با فهرستي از بديهيات يا فرض هاي مسلم پايان مي يابد كه بيانگر

.مفروضات اصلي حسابداري هستند

از� :فرضيات مورد نظر پي تن عبارتند

و متمايز.1  وجود واحد تجاري مشخص

 فرض تداوم فعاليت.2

)توازن ترازنامه( معادله ترازنامه.3

 فرض واحد پولي.4

 فرض بهاي تمام شده.5

 فرض شناخت درآمد.6

تن«• جان«. تنها نخستين كسي نبود كه در ادبيات حسابداري نقش ارزنده اي ايفا كرد» پي

به»كنينگ استاد دانشگاه استنفورد نيز در زمينه تئوري هاي حسابداري در اثر مشهور خود

وي در اين كتاب در صدد بر مي آيد انديشه. نقش ارزنده اي ايفا كرد» اقتصاد حسابداري«نام 

، به ويژه با انديشه هاي هاي جاري  حسابداري را با انديشه هاي حاكم بر تئوري هاي اقتصادي

در واقع مي توان گفت. اقتصاددان آمريكايي مقايسه كند» ايروينگ فيشر«ارائه شده توسط 
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اغلب تفسيرهايي كه وي در زمينه هاي حسابداري ارائه مي كند، ريشه در علوم اقتصادي

.دارد 

  The Rise of the Investor گذاران افزايش سرمايه

رخ داد، 1930و اوايل دهه 1920مهم ترين تغييري كه در انديشه هاي حسابداري در اواخر دهه

و بستانكاران  مربوط به تغيير در هدف حسابداري است كه به جاي تاكيد بر ارائه اطالعات به مديريت

و سهام .داران اصرار مي ورزد به ارائه اطالعات براي سرمايه گذاران

:تغيير در اهداف صورت هاي مالي به نتيجه هاي زير منجر شد

و زيان نسبت به ترازنامه به عنوان يك صورت مالي با ارزش.1  تاكيد بيشتر بر صورت سود

و افزايش.2 و اثرگذار از طريق ارائه صورت هاي مالي كامل تر نياز به افشاي اطالعات مهم

 هاي پيوست صورت هاي مالي استفاده از يادداشت

و زيان.3  تاكيد بر ثبات رويه در گزارشگري به ويژه در رابطه با صورت سود

الزم است توجه شود كه اين تغييرات در انديشه هاي حسابداري نتيجه مستقيم بحران بازار: نكته

كه 1930يا ركود بزرگ دهه 1929سهام در سال  ها نبود بلكه نتيجه تغييرات بنيادي است از مدت

و حسابداران تا آن زمان خود را با آن ها سازگار نكرده بودند  .پيش شروع شده بود

       The Notable Attempts ساير تالش هاي قابل ذكر

 استاد»توماس هنري سندرز«؛» هسكينزاند سلز«، به درخواست بنياد 1938در سال

و» هنري رند هتفيلد«دانشگاه هاروارد به همراه  آندرهيل«استاد دانشگاه كاليفرنيا

. را منتشر كردند» بيانيه اصول حسابداري«استاد دانشكده حقوق ييل،» مور

و مقررات حسابداري كه تعيين كنندة اقالمي مي  هدف از ارائه اين بيانيه ارائه اصول

و در حساب هايي كه اين صورت ها بر اساس آن ها  بود كه بايد در صورت هاي مالي
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.تهيه مي شوند رعايت شود

، بيشتر به جنبه هاي كاربردي  محتواي بيانيه مذكور بيانگر اين است كه نويسندگان

 روش هاي اجرايي كه در بسياري موارد با روشهاي پذيرفته شده امروز(قابل قبول

كر) متفاوت بودند :د توجه مي كردند كه از جمله اين موارد مي توان به موارد زير اشاره

انتقال زيان به دوره هاي بعد را براي شركتها مجاز مي دانستند بدين صورت كه زيان را به عنوان

و در طول چند سال مستهلك نمايند  .دارايي در ترازنامه گزارش

و به تدريج آن ها را يا به شركتها اجازه داده مي شد كه كسر اوراق قرضه را به عنوان دارايي ثبت

. مستهلك نمايند

و كاستي هايش يكي از مخازن ارزنده مربوط به  اين رساله با توجه به همه نقاط ضعف

و به عنوان منبع مهمي از داده هايي  جنبه هاي اجرايي حسابداري در اين زمان است

.به حساب مي آيد كه در تحقيقات حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد

 واحد تحقيقات حسابداري

The Accounting Research Division       

به 1959انجمن حسابدارن آمريكا كه درسال  كميته ويژه«در زمينه ارائه توصيه هايي

 كار مي كرد، تجديد سازمان يافت تا براي رهنمود اعضاي خود» برنامه هاي تحقيقاتي

و ديگران، مفاد تشكيل دهنده اصول پذيرفته شده حسابداري را به صورت مكتوب ارائه

.كند

 يكي از هدف هاي تجديد سازمان اين بود كه بتوان مسائل گسترده مطرح در چهار

:سطح حسابداري مالي را حل كرد
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 تعيين فرضيات اساسي.1

و فراگير.2  تنظيم اصول گسترده

ره.3  نمود هايي براي كاربرد اين اصول در شرايط خاصتدوين مقررات يا ارائه

 تحقيقات.4

 تعدادي نيروي تحقيقاتي به صورت دائم استخدام كردند تا برنامه هاي تحقيقاتي را به

و هدف اين بود كه نتيجه هاي اين تالش ها به عنوان اصول حسابداري  اجرا درآورند

 اعالميه هاي آينده انجمن، برايپذيرفته شده به وسيله هيئت، به عنوان مبنايي براي

و مبناي نشريه هاي جديد بشود .مطالب حسابداري درآيد

استاد دانشگاه كاليفرنيا كه به تازگي رئيس بخش تحقيقات شده بود، رياست گروه» موريس مونيتز«

و مطالب اين نشريه درب» از مطالعات تحقيقات حسابداري1نشريه شماره«توليد  اره را بر عهده گرفت

. حسابداري بود» بديهيات يا فرض هاي مسلم«

:نمونه اي از اين فرضيات اساسي شامل اظهاراتي در مورد محيط است�

 فعاليت هاي اقتصادي در واحدهاي خاص انجام ميشوند لذا هر گزارش بايد به گونه اي روشن«

».و واضح معرف واحد خاص يا واحد سازماني درگير باشد

كه در اين نشريه در :رابطه با فرآيند حسابداري عنوان شده است

 نتايج فرايندهاي حسابداري در مجموعه اي از صورت هاي مالي مربوط كه با هم رابطه

، بيان مي گردد و بر اساس داده هاي زير بنايي مشابه تهيه مي شوند .متقابل داشته

 در نهايت اين نشريه با تعدادي بديهيات يا فرض هاي مسلم دستوري كه از ويژگي هاي

:مثالً. مي باشد، پايان مي يابد» بايد«آن ها استفاده از كلمه



ACCHelper.com 

 16

.»گزارشات مالي بايد آنچه را كه مانع گمراه كنندگي آن ها مي شود را افشا نمايد«

و :فرضيات مسلم شاخص هاي اصلي براي انتخاب اين بديهيات

و اثر گذار باشند.1 .از نظر ارائه منطق حسابداري آنها بايد مهم

مشاركت كنندگان در بحث بايد آنها را به عنوان حقيقت يا واقعيتي كه ميتواند قابل اتكا.2

.باشند، بپذيرند

و رابرت تي اسپروز«پس از آن 3نشريه شماره«رياست تهيه كنندگان» مونيتز

 را بر عهده گرفتند، نشريه مزبور درباره اصول» مطالعات تحقيقاتي حسابداري

.حسابداري بود

 به عنوان عوامل اصلي اقتصادي،3فرض هاي مسلم يا بديهيات مندرج در نشريه شماره

و اجتماعي شناخته شده بودند كه حسابداري بايد تحت الشعاع اين عوامل  سياسي

ح. فعاليت نمايد :چنين ابراز داشت 1958سابداران رسمي آمريكا درسال انجمن

و مفروضات اصلي هستند كه اصول بر پايه  بديهيات يا فرض هاي مسلم انگشت شمارند

و رسوم. آنها قرار گرفتند و از منشأ انديشه و سياسي  الزاماً آنها از محيط هاي اقتصادي

ازولي، حرف. همه بخش هاي جامعه تجاري نشأت مي گيرند و تفسيري كه ه بايد درك

و مقررات، يا رهنمودهاي و ارائه قواعد و براي تنظيم اصول  آنها مي شود روشن سازد

.ديگري جهت كاربرد اصول در شرايط خاص، مبناي معقولي ارائه نمايد

و مقررات هستند، در آن صورت  سپس بيان شد كه اگر، اصول حسابداري فقط قواعد

 از آنها» بديهيات يا فرض هاي مسلم«ت اصلي ديگري به نام بايد بتوان مفروضا
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.استخراج كرد

و ابراز و نسبتا چشم گير بود  پاسخ هايي كه به اين دو تحقيق داده شد بسيار سريع

 گرديد كه آن ها به سبب اينكه با اصول پذيرفته شده حسابداري آن زمان بسيار

ا .ست متفاوت است، مورد قبول انجمن واقع نشده

،3و1به سبب پذيرفته نشدن شماره هاي  پال گري«از مطالعات تحقيقات حسابداري

 رياست گروهي را بر عهده گرفت كه وظيفه آن بررسي اصول حسابداري موجود» دي

.بود

موجودي«مطالعات تحقيقات حسابداري به نام7نتيجه اين بررسي منجر به انتشارنشريه شماره

.گرديد» حسابداري براي واحدهاي تجارياصول پذيرفته شده 

                 The search shiftsتغيير موضع جست وجو

»ويليام واتر«.از چندين جهت مورد حمله قرار گرفت» اصول-بديهيات«روش مبتني بر

 او پيش از هر چيز چنين. استاد دانشگاه بركلي كل موضوع را مورد پرسش قرار داد

 پيش از اينكه كسي بخواهد در حسابداري پرسشي مطرح كند بايد هدف: استدالل كرد

.آن را تعيين نمايد

 ازاين رو وي بر اين باور بود كه به جاي توجه به بديهيات بايد به هدف ها توجه شود

 سپس او چنين. زيرا آن ها سنگ بناي ساختمان يك تئوري حسابداري مي باشند

:است براي دستيابي به هدف ها استدالل كرد؛ اصول وسيله اي

 مي باشند، مانند توافق بر سر ارائه گزارشات مالي ساالنه» عرف«آن ها يا تابع
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ها«و يا تابع .هستند، مانند تمايل به حفظ ثبات رويه در گزارشگري» عقايد ونظريه

اي«در چنين چارچوبي بديهيات يا فرضيات همانند  عمل مي كنند كه زنجيره» حلقه

و تكميل مي نمايندگ  وي بيان داشت كه در يك تئوري. سسته منطق را به هم متصل

.كامل چيزي به نام امر بديهي يا فرض مسلم وجود ندارد

 بيانيه تئوري بنيادي حسابداري

A Statement of Basic Accounting Theory  

بر» واتر«حمله  در سند» اصول-بديهيات«بر روش مبتني

 به وسيله جامعه حسابداري آمريكا 1966ال جديدي كه درس

.منتشرشد، منعكس گرديد»تئوري بنيادي حسابداري«با عنوان

 حسابداري عبارت است ازفرايند شناسايي،اندازه گيري ورساندن اطالعات اقتصادي تا استفاده

و تصميمات معقولي اتخاذ كن .ند كنندگان از اين اطالعات بتوانند قضاوتي آگاهانه بنمايند

 نخستين بيانيه اي بود كه با صراحت بر خواست استفاده» تئوري بنيادي حسابداري«

و خواست و اصرار داشت كه آن را مقدم بر نيازها  كنندگان صورت هاي مالي تأكيد كرد

و صاحب نظران )يعني حسابداراني كه گزارش ها را تهيه مي كنند(هاي متخصصان

.قرار دهد

 براي تامين خواست استفاده كنندگان از گزارشات مالي،» حسابداريتئوري بنيادي«

:اهداف زير را ارائه داد

 اتخاذ تصميم در مورد استفاده از منابع محدود.1

و انساني سازمان.2 و اعمال كنترل اثر بخش بر منابع مديريتي  هدايت كردن
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و گزارش نمودن اين موضوع.3  حفظ تصدي گري بر منافع

و اعمال كنترل هاي مربوطه.4  انجام دادن وظايف اجتماعي

 اما مسئله اينجا بود كه چطور مي توان در ارائه اصول حسابداري، هدف استفاده

 كنندگان از صورت هاي مالي را گنجانيد وچگونه مي توان اطالعات حسابداري

و رفاه همگان«را با ؟» خير  مرتبط ساخت

 طريق ارائه اين پيشنهاد، كه اطالعات مالي ارائه شده بايدتالش براي حل اين معضل از

كه4مبتني بر :رهنمود نيز به آن ها پيوست مي شود5استاندارد يا شاخص باشد

:استانداردها

 مربوط بودن.1

 قابليت اثبات.2

 بي طرفانه بودن.3

 قابليت كمي شدن.4

:رهنمودها

 مناسب بودن.1

 افشاي اطالعات مربوط به موارد با اهميت.2

 گنجاندن اطالعات مربوط به عوامل محيطي.3

 ثبات رويه در درون يك واحد تجاري يا بين واحدهاي تجاري.4

 تداوم رويه در عمل يا شيوه اجرايي در طول زمان.5
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 گسترش دادن«كميته مزبور به اين نتيجه رسيد كه تنها راه براي تحقق اين رويكرد، از طريق: نكته

كه. است» داده ها دردسر ناشي از اين روش اين بود كه به سرعت باعث افزايش بيش از غافل از اين

 حد

و اصطالحات فني روبه رو مي شوند و استفاده كنندگان با انبوهي از عبارات . اطالعات مي شود

 از هيئت اصول حسابداري4بيانيه شماره

APB Statement No.4                                                

انجمن حسابداران رسمي آمريكا كه در تدوين تئوري نسبت به تالش هاي پيشين ناخشنود بود،

 توصيه

كرد در نخستين فرصت ممكن هيئت بايد هدف هاي بلند مدت حسابداري را تعيين نمايد مفاهيم

 اصلي

و عبارت هاي مورد است و نيز واژگان و آنها را شرح دهد درو اصول حسابداري را مشخص كند  فاده

را تعريف» اصول پذيرفته شده حسابداري«و» به شيوه اي منصفانه«حسابداري، از جمله عبارت

.كند

 سال بعد در واكنش به اين دستورالعمل، بيانيه شماره5هيئت اصول حسابداري مالي

و«به نام4 و اصول حسابداري مبناي صورت هاي مالي شركت ها  مفاهيم اساسي

.را منتشر كرد»ريواحدهاي تجا

 ديدگاه مبتني بر استفاده كنندگان»تئوري بنيادي حسابداري«اين بيانيه نيز همانند

و حسابداري را اينگونه تعريف كرد : صورت هاي مالي را پذيرفته

(يك نوع فعاليت خدماتي«  وظيفه آن عبارت است از ارائه اطالعات كمي درباره) كه ...

كه(واحدهاي اقتصادي و هدف اين است كه بتوان) اطالعاتي  از نظر ماهيت مالي باشند
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».در تصميم گيري هاي اقتصادي آنها را مورد استفاده قرار داد

 اهداف.1

و تغييرات آنها: عمومي) الف و تعهدات اقتصادي  ارائه اطالعات قابل اتكا در مورد منابع

 بودن، بي طرفانه بودن، به موقع مربط بودن، قابل فهم بودن، قابل تاييد: كيفي)ب

 بودن، قابل مقايسه بودن، كامل بودن

:ويژگي هاي اصلي.2

و تعهدات و بدهي(واحد حسابداري؛ تداوم فعاليت؛ سنجش؛ اندازه گيري يا محاسبه منابع دارايي ها

؛)ها

 قابل(ه يا مبادله، قابل برآورد دوره هاي زماني؛ واحد اندازه گيري پولي؛ تعهدي؛ قيمت مورد معامل

؛ استفاده از قضاوت شخصي، اطالعات مالي كه هدف هاي عموم را تأمين كند؛ رحجان محتوا)تخمين

 بر

.شكل، حائز اهميت بودن

و هزينه هاي دوره؛ سود خالص: اركان اصلي.3  دارايي ها؛ بدهي ها؛ حقوق صاحبان سهام؛ درآمدها

:اصول.4

ي) الف و:ا كلي فراگير و بدهي ها؛ تحقق درآمد؛ شناسايي هزينه؛ رابطه علت  ثبت اوليه دارايي ها

و منطقي؛ شناسايي آني؛ واحد اندازه گيري  معلولي؛ تخصيص سيستماتيك

 محافظه كاري؛ تاكيد بر سود؛ استفاده از قضاوت: عرف وسنت)ب

 انتخاب؛ تجزيه وتحليل؛ اندازه گيري؛ طبقه بندي؛ ثبت؛ خالصه كردن؛ ثبت: عمليات گسترده)ج

 اصالحي، اطالع رساني
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و مقررات كه در عمل وجود دارند: جزئيات)د .رعايت قواعد

:تعريف اصول از ديدگاه هيئت اصول حسابداري

ها«اصول، و فرضياتي هستند كه براي تعريف از شيوه عمل عرف، سنت ، قواعد

.»حسابداري در يك زمان خاص مورد نياز مي باشند

آن. هيئت اصول حسابداري يك سند بسيار مهم است4بيانيه شماره  بخش هاي اصلي

از. گنجانده شده اند» چارچوب نظري هيئت استانداردهاي حسابداري مالي«در  اما

:صاحب نظران انتقادهايي هم بر اين بيانيه وارد است از جمله ديد بسياري از

 بيشتر جنبة توصيفي دارد تا دستوري.1

.توجيهات كافي براي موارد اظهار شده در اين بيانيه وجود ندارد.2

و تفصيلي هيچ رابطه.3 و اصول فراگير بين هدف هاي بلند مدت، اركان اصلي حسابداري مالي

.روشني وجود ندارد 

 چارچوب نظري

The Conceptual Framework  

 هنوز جوهري كه هيئت اصول حسابداري با آن

به4بيانيه شماره  را نوشته بود خشك نشده بود، كه

و .تشكيل گرديد» هيئت استانداردهاي حسابداري مالي«حيات هيئت خاتمه داده شد

و جو براي اصول«پس از بررسي تاريخچه» ويت«كميته كهپ» جست  يشنهاد كرد

و يادآور شد كه :براي تدوين استانداردها بايد يك سازمان جديد تشكيل شود
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و» اصول حسابداري«ثابت شده است كه و مفهوم كلي  عبارتي است كه داراي معني

 آن بيانگر چيزهاي) ونيز بسياري از حسابداران( براي غير حسابدار. مبهم مي باشد

و اساسي است ، از نوعي كه مي توان آن را در چند كلمه بيان كرد، اما از نظر بنيادي

و به هيچ وجه با تغييرات تجاري يا  ماهيت تقريباً در چارچوب زمان قرار نمي گيرد

با. نيازهاي جامعة سرمايه گذار كه پيوسته سير تكاملي مي پيمايند، وابسته نيست

 را يدك مي كشيد»اصول«وجود اين، هيئت اصول حسابداري كه در عنوان خود، واژة

 در سراسرحيات خود تالش كرد درباره موضوعاتي كه هيچ ربطي با مفهوم عادي كلمة

.نداشتند، بيانيه هايي ارائه كند» اصول«

راش» اصول«جايگزين واژة» استاندارد«از اين رو كميته پيشنهاد كرد كه واژة  ود وآن

:بدين گونه تعريف كرد

»راه حل هايي براي مسائل حسابداري مالي«

: نكته

 در ظاهر اگرچه به نظر مي رسيد كه جست وجوي طوالني براي يافتن اصول به پاياني

؛ زيرا در بس  ياري از ناخوشايند انجاميد، اما اين اقدام بيشتر يك تغيير بود تا يك پايان

. موارد جست وجو تحت عنواني متفاوت ادامه يافت

 تقريبا همان كارهايي را كه نهاد پيش از آن براي
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 بديهيات يا فرضيات انجام مي داد دوباره در يك

»بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي«سلسله از

شد»چارچوب نظري«به نام .انجام مي

 به يك قانون اساسي كه تفاوت چندان زياديرا» چارچوب نظري« برخي ها عبارت

 اين تشا به مؤيد اين. با قانون اساسي اياالت متحدة آمريكا ندارد، تشبيه كرده اند

و هدف هاي گسترده اي را تعيين نمايد ، سياست ها  است كه هيئت تصميم دارد

و هدف هاي كلي. كه مورد توافق همة گروه هاي ذينفع است  سپس اين سياست ها

و بر آن اساس يك مجموعة منسجم از استاندارد هاي حسابداري  مبنا قرار مي گيرند

.ارائه مي شود

و نقيضي كه در قانون اساسي اياالت متحدة آمريكا وجود دارد  با توجه به ديدگاه ضد

ا و به ناچار  ين چارچوب نظري هم مورد آماج رگبار شديد انتقاد ها قرار گرفتهتقريباً

 استاد دانشگاه نيويورك بر اين باور بود كه در علوم» لي سيدلر« براي مثال. است

و چنين ادعايي فقط مي تواند جهل را به  اجتماعي هيچ چارچوب نظري وجود ندارد،

.اثبات برساند

 جست وجو در تاريخ

The Search in retrospect  

و اين  با توجه به مطالب اين فصل، دير زماني است كه جست وجو براي اصول آغاز شده

و حتي از نظر عده اي گاهي بيهوده بوده است .دوره همواره استيصال آور

از50تالش و متخصصان از خود گذشته نتوانست چيزي بيش  ساله به وسيله نخبگان
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و عبارت پرهياهو به شد 500سيستمي اضافه نمايد كه چند جمله .سال پيش ارائه

 علي رغم ارائه در همة گزارش هاي حسابرسي» اصول پذيرفته شده حسابداري«عبارت

در.و بي معني است هم اكنون نيز همانند زماني كه براي اولين بار ساخته شد، پوچ

چ باواقع هنوز هم در رابطه با اينكه چه چيزي اصل را تشكيل مي دهد،  گونه اصول

 فرضيات مرتبط مي شوند ونيز در مورد شيوه اي كه بايد استانداردهاي حسابداري از

.آن ها استخراج شود، هيچ توافق نظري وجود ندارد

 در واقع اصول پذيرفته شده حسابداري چيزي بيش از روش هاي الزم االجراي

ب» رويه«اين تعريف بر اساس. حسابداري نمي باشند .ر پاية معني واژه قرار داردو نه

 نبودن اجماع يا توافق نظر در مورد اصول حسابداري درون مايه گزارش كميته اي بود

 بيانيه تئوري«با عنوان 1973كه تحت رياست جامعه حسابداران آمريكا در سال

و پذيرش تئوري شد» حسابداري .ارائه

 كه در اين زمان يك تئوري حسابداري نويسندگان بيانيه مزبور به اين نتيجه رسيدند

و هدف آن ها كشف اين موضوع بود كه :اصولي مورد قبول همگان وجود ندارد،

؟  چرا جامعة حسابداري نتوانسته است از ديدگاه نظري به يك توافق نظر برسد

 تئوري حسابداري پيچيده است

Accounting Theory is complex                      

». نوع تغييري در هدف مستلزم تغيير در اصول استهر«

و تحليل باعث شده است كه در مورد هدف هاي دقيق حسابداري  پيچيدگي اين تجزيه
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و ماهيت محيط اقتصادي كه حسابداري در آن فعاليت مي كند، اختالف نظر مستمر به

.وجود آيد

 در اياالت متحده آمريكا، حسابداري در ابتدا به بستانكاران توجه كرد، سپس براي

و به تازگي در صدد برآمده است تا براي  سرمايه گذاران نقش يك متوالي را ايفا نمود

. تصميمات مربوط به سرمايه گذاري ها، اطالعات ارائه نمايد

 حسابداري پيامد هاي اقتصادي به همراه دارد

Accounting Has Economic Consequences       

 يكي ديگر از مشكالتي كه بر سر راه دستيابي به اصول بنيادي قرار دارد اين است كه

به» اصول-فرضيات«حسابداري يك رشته عملي است در حالي كه در روش مبتني بر

 است) تئوريك(حسابداري بيشتر از اين ديدگاه توجه مي شود كه يك سيستم نظري

و نتيجه چنين ديدگاهي اين است كه در آن به نقش استفاده كننده اهميت چنداني

.داده نمي شود، يعني جنبه كاربردي اين رشته مورد توجه قرار نمي گيرد

به« در واقع در اين روش و سازمان ها  نتيجه هاي اقتصادي را كه اطالعات براي افراد

.»بار مي آورند، ناديده انگاشته مي شود

و غير مستقيم اقتصادي حاصل از قواعد حسابداري  در مورد نتيجه هاي مستقيم

:مي توان مثال هاي زيادي ارائه كرد

 براي مثال، اگر كسي طبق يك استاندارد جديد مجبور باشد وضعيت مالي ضعيف تري

 را نسبت به آنچه كه مورد انتظار بوده است، افشا كند، امكان دارد به سبب كاهش

از. قيمت سهام، سهامداران كنوني شديداً زيان ببينند  همچنين پاداش هاي بسياري
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.مديران ارشد كه بر پاية سود گزارش شده قرار دارد، نيز كاهش خواهد يافت

و رابطة آن ها با بستانكاران به  گذشته از اين مفاد قرارداد وام بسياري از شركت ها

و يا اگر نسبت گونه اي است كه اگر سود خالص از  يك سطح مشخص كمتر شود

، همة بدهي ها به روز  بدهي ها به حقوق صاحبان سهام به ميزان زيادي افزايش يابد

و شركت ها ناگزيرند همة بدهي ها را پرداخت كنند . خواهد شد

و مقررات حسابداري مي تواند يك سلسله اثرات  از اين رو هر نوع تغييري در قواعد

 همچنين اين تغييرات داراي. ار مهم بر گروه هاي مختلف مردم بگذارداقتصادي بسي

و از اين و نشر  هزينه هاي مستقيم به صورت حق الزحمة حسابرسي، هزينه هاي چاپ

. قبيل مي باشند كه براي تهيه صورت هاي مالي بر شركت ها تحميل خواهند شد

 تواند فايدة زيادي برساند شركت هايي كه چنين مي پندارند يك قاعدة حسابداري نمي

.احتماالً تمايلي به تحمل چنين هزينه اي نخواهند داشت

و اصولي كه مؤيد اين قواعد ، معقول است كه در مورد قواعد حسابداري  از اين رو

، بحث هاي زيادي و مخالف( هستند و همة اقشار) بين گروه هاي موافق  در گيرد

، به راحتي .بر سر يك راه حل به توافق نرسند ذينفع در اين موضوع

 حقيقت يا نتيجه هاي اقتصادي

Truth or Consequences                                  

 اگر چه توجه به نتايج اقتصادي در فرايند تدوين استاندارد ها مهم است ولي نبايد اجازه

ها« داد كه اين نتيجه ها بر ماهيت . اثر بگذارند» استاندارد

 هيئت استاندارد هاي حسابداري مالي با استدالل از ديدگاه فوق اعتقاد دارد كه
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 استانداردهاي حسابداري مالي را نبايد با توجه به اثرات آني آنها بر افراد، مورد قضاوت

 قرار داد، بلكه بايد از زاوية فايده اي كه اين استانداردها مي توانند براي جامعه داشته

.آن ها نگاه كرد باشند، به

 رئيس هيئت استاندارد هاي حسابداري مالي در برابر انتقاد هايي» دنيس آر برسفورد«

:كه از اين ديدگاه مطرح شده بود؛ با طرح اين پرسش، اين گونه پاسخ داد كه

 آيا هدف استاندارد حسابداري بايد پرداختن به رفتار واثرتغييرات اقتصادي يا اجتماعي«

در باشد ؟ معتقدم كه اكثر صاحب نظران و قابل اتكا  يا فراهم آوردن اطالعات مربوط

 اين مورد اتفاق نظر دارند كه هدف استاندارد هاي مالي؛ بهبود كيفيت گزارشگري مالي

و اجتماعي .» است نه حل مشكالت اقتصادي

و نهاددر حالي كه اين موضوع واقعيت دارد كه هيئت استاندارد هاي حسابداري ما -لي

،  هاي پيشين آن چندين بار در برابر امواج بسيارتند مربوط به نتيجه هاي اقتصادي

 تسليم شده اند ولي از سوي ديگر اين امر هم واقعيت دارد كه نمي توان آن را سياست

.هيئت استاندارد هاي مالي دانست

                                      Conclusionنتيجه

 گسترده چه اينكه آنها را اصول، بديهيات يا استاندرد بناميم از اجزاي اصلي مفاهيم

 حسابداري هستند، با وجود اين نبايد هيچ گاه فراموش كرد كه حسابداري، به عنوان

و صداقت حسابداران بستگي  يكي از شاخه هاي علوم اجتماعي به ميزان دانش، قضاوت
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.دارد

و زماندر واقع رمز بي طرفي در حسا و هم در عمل  بداري، هم در تدوين استانداردها

و مسئوليت شخصي  اجرا، در دست همان عامل هميشگي يعني در دست صداقت

 حسابداري در ساية وجود اين ارزش. كساني است كه كار حسابداري را انجام مي دهند

 رد نيازهاست كه تمام اطالعاتي كه براي قضاوت عيني در باالترين سطح ممكن، مو

.است را ارائه مي كند

6فصل

 محيط اقتصادي حسابداري�

 سيستم اقتصاد خصوصي

و مشترك(جامعه بالقوه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي- ) منافع مختلف

و گروههاي ذينفع-  تفاوت بين ديدگاه سهامداران

 بازار سرمايه

 ارائه تحقيقات بازارهاي مالي-

 چه اطالعات مالي مورد درخواست مردم است-

 معاني كارايي بازار-

 تعيين ارزش داراييها

اي-  شيوه قيمت گذاري داراييها در بازارهاي سرمايه

 شيوه استفاده از اين روشهاي حسابداري-

خ-�  صوصي سيستم اقتصاد



ACCHelper.com 

 30

 سيستم اقتصاد خصوصي

و نه دولت مالكان واحد تجاري اند اقتصاد  افراد خاص

و عرضه ميشوند نه درامريكا مصرف توليد كنندگان و خدمات جهت ارائه توليد  خصوصي كاالها

 سيستم پيچيده

 گروههاي ذينفع در محيط گزارشگري-�

 گروههاي ذينفع در محيط گزارشگري

 سرمايه گذاران

 متنوع يا نا همگون در مقايسه با همگون-الف

 فعال در مقايسه با غير فعال-ب

اي-ج  حرفه اي در مقايسه با غير حرفه

 واسطه هاي اطالعاتي

 تحليل گران مالي-الف

 سازمان هاي تعيين كننده رتبه اوراق قرضه-ب

 سازمان هاي تعيين كننده رتبه سهام-ج

 سازمانهاي مشاور در امور سرمايه گذاري-د

 سازمانهاي كارگذار-ه
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 گروههاي ذينفع در محيط گزارشگري-�

 تدوين كنندگان مقررات-3

 هيئت استانداردهاي حسابداري مالي-الف

 كميسيون بورس اوراق بهادار-ب

 مجلس قانون گذاري اياالت متحده امريكا-ج

 مديريت-4

 شركت هاي بزرگ در مقايسه با شركت هاي كوچك- الف

 شركت هاي سهامي عام در مقايسه با شركت هاي سهامي خاص-ب

 حسابرسان-5

 موسسه هاي ملي در مقايسه با موسسه هاي محلي- الف

و اوراق بهادار در مقاي-ب سه اجراي مقررات كميسيون اجراي مقررات كميسيون بورس

و اوراق بهادار  بورس

:تفاوت بين سهامداران با گروههاي ذينفع

و ساير سازمانهاي ملي بزرگ در شركتهاي سهامي كمرنگ شدن مالكيت-1 مالكيت صندوق هاي بازنشستگي

 خصوصي

 شركت ها خريد هاي استقراضي افزايش بدهي هاي-2

 تاثير گذاري بيشتر بستانكاران نسبت به سهامداران

 كنترل سازمانهاي دولتي بر بخشهاي بزرگ از سيستم اقتصادي-3

:بازارهاي اوراق بهادار
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 بازار محل تجمع همه سليقه ها تبديل شدن به شاخصي براي تعيين ميزان تقاضا در جامعه

و تعيين سودمندي براي استفاده كنندگان انفرادي دردسر ساز تمركز آزمودن تجربي بازار مشكل

 پژوهشگران بر تاثير سرمايه گذاران بر كل بازار

 بازارهاي اوراق بهادار-�

:مثال

 تئوري مبتني بر ارزش ذاتي

به: قيمت ارزش ذاتي تحليل كمك به سرمايه گزار براي پيدا كردن سهام زير: هدف انتقال ثروت از يكنفر

 فرد ديگر

 تئوري مبتني بر ارزش بازار

.يكنفر سود ميكند ديگري زيان ولي هيچ ثروتي به بازار اضافه نميشود: تحليل

 بازارهاي اوراق بهادار-�

:پس در تئوري بازار براي حسابداري دو هدف وجود دارد

 بع بين توليد كنندگان تخصيص مطلوب منا-1

و بازده اوراق بهادار-2  در دسترس بودن اطالعات مربوط به ريسك

 محيط اقتصادي حسابداري�

 كارايي بازار

: نتيجه نخستين تحقيق

 نبود همبستگي بين تغييرات قيمت در بازارهاي مالي

:اوجين فاما( علت (
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ت )بازاركارا(عصب يا يكسو نگري قيمت ها منعكس كننده تمام اطالعات بدون

 كارايي بازار-�

:شرايط كافي براي بازار كارا

 انجام معامله بدون پرداخت هزينه-1

 در دسترس بودن همه اطالعات براي همه بدون هزينه-2

 همگون بودن انتظارات معامله گران در استفاده از اطالعات-3

 كارايي بازار-�

:الزم براي بازار كارا شرط

و بدون اعمال نظر شخصي اطالعات در قيمت بازار  انعكاس بيدرنگ

 الزمه اين امر وجود بازار رقابتي است

و تقاضا براي هر نوع  كه مشخصه اين بازار نيز برابري عرضه

 سهم است

 كارايي بازار-�

 توجه

و كافي براي بازار كارا با در نظ ر گرفتن شرايط الزم

 هيچگاه در بازرا كارا نبايد توانست سود غير عادي بدست اورد

)ادعاي داشتن بازار كارا تنها توسط يك مورد كسب سود غيرعادي نقض ميشود(

 نتيجه

.ادعاي بازار كارا تنها براي ميانگين بازار ميتواند صحيح باشد
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 كارايي بازار-�

:از بازار كارا"بيور"تعريف

 بازار كاراست اگروفقط اگر“

قيمت ها بگونه اي عمل كنند كه هر فردي با مشاهده پيام هاي اطالعات موجود در سيستم انگونه عمل ميكرد

"

 كارايي بازار-�

"راس ارچي بالد"آزمايش

و بعد از تغيير روش محاسبه استهالك-  تغيير قيمتهاي چند شركت قبل

ها": نتيجه “عدم تغيير قيمت

:مطرح شدن كارايي در دو بخش

 سرعت عمل واكنش بازار به اطالعات-1

و سقم واكنش صورت پذيرفته-2  صحت

س و  قم واكنش از دو منظر تحليل صحت

 تغيير بدون اثر بر وجه نقد بازاركارا-1

كم-2  تغيير باعث كاهش هزينه استهالك جبران سود

 بازار ناكارا

 كارايي بازار-�

ك و تحليل نسبت به :ارايي بازار كمك ميكند درك بيشتر موارد ذيل ما را در تجزيه

 شيوه اي كه مجموعه اطالعات به افراد ميرسد-1
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 نحوه پردازش اطالعات توسط افراد-2

 واكنش قيمت هاي اوراق بهادار در برابر اطالعات-3

 كارايي بازار-�

:تقسيم بندي اطالعات

 مشاهده كرداطالعاتي كه در سايه نظارت بر قيمت ها ميتوان-1

 اطالعات در دسترس عموم-2

)شامل محرمانه(همه اطالعات-3

 كارايي بازار-�

: كارايي اندك

. قيمت ها بازتابي از تمام اطالعاتي است كه در گذشته نسبت به آن سهام ارائه شده است-

و قيمت در آينده بصورت تصادفي تغيير ميكند- . پيش بيني قيمت آتي غير ممكن

 محيط اقتصادي حسابداري�

: كارايي بسيار قوي

.و در قيمت هاي سهام تاثير گذارند,در دسترس,تمامي اطالعات مربوطه-

.به هيچ عنوان تا كنون چنين چيزي اثبات نشده است-

)زيرا هميشه سودهاي كالن در بازار يافت ميشود(

 كارايي بازار-�

 كارايي بسيار قوي-�

:با اين وجود اطالعات محرمانه از دو راه بر قيمت ها تاثير ميگذارند
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 عده اي از اطالعات محرمانه با خبرند-1

 عرضه اضافي در مورد يك نوع سهم بوجود مي ايد/ تقاضا

 كاهش قيمت بوجود مي ايد/ افزايش

 ميشوند نهايتا اطالعات بي اثر

 بستگي به راه اول دارد-2

 شناسايي افراد مطلع از اطالعات محرمانه

 دنباله روي سايرين از افراد مطلع

 كارايي بازار-�

:كاربرد در حسابداري

و رفاه اجتماعي باشد بايستي اطالعات مالي اثر گذار را بسرعت- اگر قرار است حسابداري در خدمت جامعه

. بدست همگان برساند 

:پيامد تاخير در رسيدن اطالعات محرمانه اثر گذار بدست عموم

 تخصيص نامطلوب يا مطلوب ديرهنگام منابع-1

و يا حتي زيان دهي سرماي-2 ه گذارمنفرد بازار عدم سود دهي

 كارايي بازار-�

:نسبي( كارايي نيمه قوي (

 قيمت ها منعكس كننده همه اطالعات در دسترس مردم است كه شامل-

و اطالعات كنوني آن است .اطالعات تاريخي سهام
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)اطالعات محرمانه را در بر نميگيرد(

ها- و بدون تاثير يكسو نگري اثر خود را بر قيمت  اطالعات جديد سريع

و تغيير قيمت ها به گونه ايست كه گويا همه از اطالعات جديد  ميگذارند

. باخبرند

 كاربرد هاي فرضيه بازار كارا-�

: برخي از كاربردهاي فرضيه بازار كارا در حسابداري

و اساسي اطالعات مالي نميتواند الزاما سود آور باشد در كار-1 و تحليل بنيادي . ايي نسبي تجزيه

و تحليل بنيادي يعني شناسايي سهام هايي كه به كمتر از ارزش واقعي عرضه ميشوند با كمك: تجزيه

 گرفتن از صورت هاي مالي

م- يشود كه به محض ورود اطالعات تفسير صحيحي پس در اين سطح از كارايي سود استثنايي عايد كساني

و بر اساس ان عمل كنند  ( از ان ارائه )كه اين اقدام زودتر از ارائه صورت هاي مالي اتفاق مي افتد.

 كاربرد هاي فرضيه بازار كارا-�

و نميتواند-2 و اوراق بهادار آنهاست در بازار با كارايي نسبي حسابداري تنها يك منبع اطالعاتي در مورد شركتها

. مهمترين منبع باشد 

از- : ساير منابع عبارتند

 نشريات شركتها

 مصاحبه هاي مقامات ارشد شركتها

و قيمت ها در برابراين اطالعات فوق و تحليل ميشود و كارشناسان خبره تجزيه توسط تحليل گران

.اطالعات واكنش الزم را نشان خواهند داد
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و نياز به هيچ پس از انتشار گزارشات مالي آنها در زمره اطالعات عمومي يا مورد انتظار قرار ميگيرند

.اقدام اصالحي نميباشد 

�

 برد هاي فرضيه بازار كاراكار-

 حسابداري تنها يك منبع اطالعاتي-�

:سئوال

 با وضع موجود آيا واقعا انتشار گزارشات مالي تاثيري بر قيمت ها ندارند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

.نيست"آري"پاسخ الزاما-1

و پيش بيني ها تائيد-2 و تحليل هاي قبلي .يا رد ميشوند با انتشار گزارشات مالي تجزيه

.قضاوت در مورد درجه اعتبار يا قابليت اتكا ساير منابع اطالعاتي امكان پذير خواهد بود-3

بر-4 را كمي تعديل كنيم ميتوان گفت حسابداري مالي برتصميمات"همگون بودن انتظارات"اگر فرض

. فردي سرمايه گذاران تاثيرگزار است 

�

ه-  اي فرضيه بازار كاراكاربرد

 حسابداري تنها يك منبع اطالعاتي-�

:نتيجه

 اوراق بهادار در برابر منابع مختلف كه اطالعات يكساني را منتشر-

 ولي هرسرمايه گذار مقدار.ميكنند واكنش هاي متفاوتي نشان نميدهد

و متفاوتي هزينه را صرف دسترسي به اطالعات ميكند .مشخص

:پرسش قابل طرح
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و اين هزينه صرف پردازش  كدام منبع اطالعاتي داراي هزينه كمتر

 اطالعات ميشود ؟؟؟؟؟؟

�

 كاربرد هاي فرضيه بازار كارا-

وبكارگيري بيدرنگ اطالعات جديد توسط تمام سرمايه گذاران وجود بازار با كارايي نسبي به معناي درك-3

و تحليل گر حرفه اي در بازار است  .نيست بلكه بيانگر وجود تعداد زيادي سرمايه گذار

�

 كاربرد هاي فرضيه بازار كارا-

بر-4 "تثبيت كاركرد"اصل مبتني

بهبيانگر اينست كه سرمايه گذاران ارزش اورا ق بهادار رابا توجه

 عددهايي كه درسيستم حسابداري محاسبه ميشوند ارزيابي ميكنند

.صرف نظر از نحوه محاسبه يا محتواي اعداد

.امكان سازگاري با تئوري ارزش ذاتي را دارد ولي با پديده بازار كارا ناسازگار است-

ك- .ارا اطالعاتي كه در دسترس همگان قرار دارد در قيمت ها منعكس ميشود در يك بازار

.با حساب سازي نميتوان بازار را دست آويز خود قرارداد-

 محيط اقتصادي حسابداري�

ها-  برخي سوء تفاهم

: برخي سوء تفاهم ها

 كارايي بازار معادل-1

 يك مجموعه اوراق بهاداركارا-توليد كارا
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و  ........ تخصيص منابع به شيوه اي كارا

.نميباشد

 دردسترس همگان برقيمت,اينست كه همه اطالعات موجود) رد حالت نيمه قوي( فرض در بازار كارا-2

.سهام اثر گذار ميباشند

)در اين حالت اگر هيچ گزارش مالي منتشر نشود بازار باز هم كاراست(

 محيط اقتصادي حسابداري�

ها-�  برخي سوء تفاهم

از-3 بعضا واكنش بازار در برابر رويه هاي مختلف ممكن است سرمايه گذار را بسمت برداشتي مثبت يا منفي

. يك رويه خاص هدايت كند 

و مدارك قطعي براي ساليق سرمايه گذار ارائه كند- .در واقع تغييرات قيمت در بازار نميتواند شواهد

اط- .العات در قيمت اوراق بهادار گنجانده نشده است دليل سطحي ان اينست كه قيمت

 فصل ششم–ارائه بخش دوم�

 Valuing Securitiesتعيين ارزش اوراق بهادار�

به هر حال بمنظور. فرضيه بازار كارآ تاثير اطالعات مربوط را بر قيمت هاي اوراق بهادار شرح مي دهد�

الزم است تا تشريح نمايد كه چه فاكتورها مدل نظري آزمونِ كارآيي بازار يا مربوط بودن اطالعات،يك 

و برآ .ورد مي كننديا پارامترهايي، قيمت هاي اوراق بهادار را در اين معادله، محاسبه

مي� از آنجا كه فاكتورهاي زيادي مي تواند قيمت هاي اوراق بهادار را تحت تاثير قرار دهد؛ چنين مدلي

و داراي اما مدلي ارجحيت دارد كه تواند پارامترهاي زيادي داشته باشد  تعداد اندكي پارامتر دارد

.سطح مطلوبي از قابليت پيش بيني است
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ايمدل قيمت گذاري دارايي� دو) CAPM( سرمايه يكي از اين مدل هاست كه با دارا بودن تنها

و بازده-پارامتر پيش از شرح. سطح بااليي از قابليت پيش بيني را در خود جاي داده است–ريسك

ي  .بحث كنيم زيرا مدل مذكور بر پايه اين تئوري قرار دارد» تئوري پرتفو«اين مدل، الزم است درباره

پر�  Portfolio Theory) نظريه سبد اوراق بهادار(تفوتئوري

و)  Harry Markowitz(مدل اصلي سبد اوراق بهادار توسط هري ماركويتز 1950در سال� طرح

ها. گسترش يافت و ريسك را براي سبد اوراق بهادار دارايي وي براي نخستين بار نرخ بازده مورد انتظار

.)1(استنتاج كرد

قبل از اين، سرمايه گذاران مي دانستند كه متنوع سازي بمنظور كاهش ريسك سرمايه گذاري مناسب است

ولي نمي توانستند آنرا اندازه گيري كنند؛ بنابراين در تئوري پرتفو نشان داده مي شود كه متنوع سازي چگونه 

.در سبد اوراق بهادار باعث كاهش ريسك سرمايه گذار مي گردد 

 Portfolio Theory) نظريه سبد اوراق بهادار(ئوري پرتفوت�

از� :مفروضات اصلي تئوري پرتفو در ارتباط با تصميمات سرمايه گذاري در شرايط عدم اطمينان عبارتند

كه-1 و يا در قبال:سرمايه گذاران ريسك گريزند بدين معنا ي بزرگتر را در قبال سطح معيني از ريسك،بازده

ي مشخص، ريسك كمتر را ترجيح ميدهندسطحي از با .زده

.است) پراكندگي عادي(معموال بازده اوراق بهادار داراي توزيع نرمال-2

. سرمايه گذاران در تصميم گيري منطقي عمل مي كنند-3

و بازده مورد انتظار آنهاست-4 و اساس تصميمات سرمايه گذاران تابعي از ريسك . پايه

اس� كهفرض دوم مهم تر بازده هاي اوراق بهادار بر اساس ميانگينِ:ت زيرا بر اين موضوع داللت مي كند

و ريسك نيز بوسيله واريانس بازده ها اندازه گيري مي گردد  بنابراين نظر به اينكه هر سرمايه. توزيع

ن و بازده پرتفو سبت به گذار مي تواند در اوراق بهادار مختلف سرمايه گذاري كند،پس براي او ريسك

و بازده تك تك اوراق بهادار مهم است  .ريسك

:ورودي هاي مورد نياز مدل�
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 بازده مورد انتظار كه براي هر يك از اوراق بهادار مد نظر است�

ها� ) بعنوان شاخص ريسك هر يك از اوراق بهادار( انحراف معيار بازده

 كوواريانس ميان نرخ بازده انواع اوراق بهادار به منظور محاسبه ريسك مجموعه اوراق بهادار�

بازده پرتفو همان ميانگين وزني بازده هاي هر يك از اوراق بهادار است، ولي واريانس پرتفو بوسيله: توجه

بين اوراق بهادار بر واريانس تگيهمبس ميانگين وزني واريانس هاي تك تك اوراق بهادار محاسبه نمي شود؛ زيرا

. پرتفو تاثير گذار است

و كوواريانس(تاثير همبستگي بين اوراق بهادار� )واريانس

 بررسي دو موج دريا-مثال�

و اثر يكديگر را خنثي مي كنند)1(در شكل يكديگر را تضعيف(دو موج دقيقا مخالف يكديگر حركت نموده

.؛ درنتيجه واريانس سبد اوراق بهادار صفر مي شود)مي كنند

مي)t2(در مكاني خالف يكديگر عمل مي كنند)2(در شكل و در مكاني ديگر اثر يكديگر را تقويت

.(t1)كنند

 رمول هاي مورد نياز پرتفوف�

و بازده باشد آنگاهWiاگر مجموع مبالغ سرمايه گذاري شده در يك پرتفو داراي نسبت وزني� ريسك

:مور انتظار پرتفوي سرمايه گذاري از طريق فرمول هاي ذيل محاسبه خواهد گرديد 

:ضريب همبستگي بين دو دارايي مخاطره آميز از فرمول زير محاسبه مي شود

و بازده پرتفو� 1مثال–محاسبه ريسك

دو.دو دسته از سهام را با ويژگي هاي ذيل مورد توجه قرار دهيد� فرض كنيد شخصي پرتفويي را با اين

كل مبلغ سرمايه گذاري را به خود اختصاص داده اند،%65و%35دسته از سهام كه از نظر مبلغ 

وBوAزير،از نظر همبستگي بين بازدهبا در نظر گرفتن مفروضات.تشكيل داده است ،بازده مورد انتظار

. واريانس پرتفوي را محاسبه نمائيد
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:هنگامي كه پرتفومتشكل از دو دارايي باشد، فرمول محاسبه ريسك به صورت زير خواهد بود

 همانطور كه مشاهده مي شود، اگر بين اوراق بهادار يك پرتفو همبستگي كامل�

در حداكثر مقدار خود خواهد) واريانس پرتفو(وجود داشته باشد، ريسك سبد اوراق بهادار

بنابراين هرچه از ميزان همبستگي بين اوراق بهادار پرتفو كاسته شود ريسك سرمايه گذاري كاهش خواهد.بود

. يافت

و بازده پرتفو 2مثال-محاسبه ريسك

:در نظر بگيريد A,B,Cي سه نوع دارايي جدول زير را برا

و بازده پرتفو رامحاسبه كنيد :اگر همبستگي ها به صورت زير باشند،آنگاه ريسك

2حل مثال�

:نوع اوراق بهادار از رابطه زير محاسبه مي گردد3ريسك پرتفوي متشكل از

بهاز) پرتفو(همان گونه كه مشاهده مي نمائيد ريسك مجموعه اوراق بهادار� ريسك تك تك اوراق بهادار

.قرار دارد پرتفو در همان سطح از بازدهتنهايي كمتر شده است ولي در عين حال 

 Portfolio Theory) نظريه سبد اوراق بهادار(تئوري پرتفو�

يك سرمايه گذار از طريق تنوع بخشيدن به اوراق بهادار موجود در پرتفوي خود مي تواند ضمن كسب�

.بازده، ريسك كمتري را تحمل كند همان سطح از

نظر به اينكه هر سرمايه گذار قادر به ايجاد تنوع در پرتفوي خود مي باشد، لذا بازار از بابت ريسك�

.اضافي تحمل شده توسط سرمايه گذار مذكور، مبلغي را پرداخت نخواهد كرد

 مرز كارآ�

 روبرو تركيبات مختلف نمودار�
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بهترين پوششي كه همه اين تركيبات. را در سبد اوراق بهادار با وزن هاي فرضي نشان مي دهددو دارايي از

.احتمالي را دربر گيرد، مرز كارآ نام ميگيرد

مرزكارآ، مجموعه سبدهاي اوراق بهاداري را نشان مي دهد كه بيشترين نرخ بازده را براي هر در واقع�

.ك را براي هر سطح بازده به دست مي دهند سطح ريسك دارا مي باشند يا كمترين ريس

 مرز كارآ�

 مرز كارآ�

و ريسك مورد� اگر بعنوان يك سرمايه گذار در امتداد مرز كارا حركت كنيم ،آنگاه مطابق با بازدهي

انتظار خود، اقدام به تعيين سبد اوراق بهادار مي كنيم؛ براين اساس هيچ سبد اوراق بهاداري در مرز 

.ند به سبد اوراق بهادار ديگري بر روي آن اولويت داشته باشد كارآ نمي توا

اين نكته را متذكر مي شويم كه هر پرتفويي كه در زير منحني كارآ قرار مي گيرد تبعاً ارجحيت كمتري�

. براي سرمايه گذاران خواهد داشت) پرتفوي واقع شده بر روي منحني(را نسبت به پرتفوي كارآ 

ن� و بازده روي منحني، در برابر است زيرا بازار در مورد A,B,Dقاط ارزش بازار براي تركيب هاي ريسك

. قرار دارد نقطه بي تفاوتي

 انتخاب سبد اوراق بهادار بهينه روي مرز كارآ به كمك منحني بي تفاوتي�

 خط بازار سرمايه�

 خط بازار سرمايه�

:الگوي بازار�

و ريسك� .اوراق بهادار اثرگذار مي باشند پارامتر هاي زيادي بر بازده

ويليام شارپ، استاد درس مديريت مالي دانشگاه استنفورد، بر مبناي كار انجام شده توسط ماركويتز پيشنهاد

ها(كرد كه اين عوامل كه: به دو دسته تقسيم مي شوند) پارامتر و عواملي عواملي كه خاص يك شركت هستند

.به كل بازار مربوط ميشوند



ACCHelper.com 

 45

راع� را”ريسك غير سيستماتيك” وامل مربوط به يك شركت خاص ”و عوامل مربوط به كل بازار

. مي نامند”ريسك سيستماتيك

؟� !علت نام گذاري

ي سهام-ريسك غير قابل اجتناب- ريسك سيستماتيك� ي آن بخش از ريسك مجموعه نشان دهنده

ار سهام، بوجود آمده است؛ از عوامل مهم ريسك است كه به دليل وجود عوامل تاثير گذار بر قيمت باز

و  و ميزان تورم و سياسي، چرخه هاي تجاري و شرايط اقتصادي سيستماتيك مي توان به تحوالت

.بيكاري اشاره نمود 

بخشي از كل ريسك مجموعه سهام) ريسك كاهش پذير،ريسك قابل اجتناب(ريسك غير سيستماتيك�

ي ريسك غير.تمختص يك شركت يا يك صنعت خاص اس برخي از عوامل بوجود آورنده

و نوع عملكرد رقيبان، نوع: سيستماتيك،شامل نوع كاال يا خدمات توليدي شركت يا صنعت، اقدامات

و ساختار هزينه هاي شركت مي باشد .مديريت

:الگوي بازار�

:زير را مي توان براي محاسبه بازده اوراق بهادار در نظر گرفت)1(در الگوي بازار، معادله�

در اين مدل اين است كه تغييرات در هر نوع از اوراق بهادار تا حد زيادي در نتيجه تغيير فرض اساسي�

اين فرض ما را قادر مي سازد تا به جاي تمام عوامل خاص هر نوع از اوراق بهادار. در عوامل بازار است

.يك عامل به نام عامل بازار استفاده كنيمتنها از 

هنگامي كه يك سرمايه گذار در سبد اوراق بهادار خود تنوع سازي مي كند ريسك غيرسيستماتيك�

و فقط ريسك سيستماتيك باقي مي ماند بعبارت ديگر؛هدف اصلي متنوع( را از بين مي برد

پ ؛ بنابراين ريسك سيستماتيك هر نوع از اوراق بهادار همان اثري)رتفو استسازي، كاهش انحراف معيار

) مجموعه اوراق بهاداري كه بطور عالي متنوع شده(است كه اين دسته از اوراق بهادار بر پرتفوي بازار

. دارد
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ا� و در دبيات مالي اين اثر بوسيله ضريبي كه قبل از نرخ بازده بازار لحاظ مي شود اندازه گيري مي گردد

كمتر از نوسان بازار باشد%40بعنوان مثال، اگر نوسان قيمت سهامي. با نام ضريب بتا شناخته ميشود 

. خواهد بود0/6آنگاه ضريب بتاي آن 

اي�  (CAPM)مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه

)افرادي مثل جان لينتنر� John Lintner) –ين، جان موس-استاد مديريت مالي هاروارد( Jon 

Mosin) –ويليام شارپ-استاد نروژي ،( William Sharpe) و سايرين كه روي اين موضوع كار

ها الگويكردند؛ موفق شدند تا به يك براي اوراق بهاداري كه در يك بازار كارآ معامله) معادله(قيمت

ا. مي شوند، دست يابند .ي شناخته شده است اين مدل تحت عنوان مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه

از� كارآ بودن بازار در اين مدل بسيار حائز اهميت است زيرا قيمت اوراق بهادار فقط در يك بازار كارآ

. صحت برخوردار است 

كه� :افراد مذكور نشان دادند

 محاسبه بتا�

و بازده هاي پرتفو به نسبت واريانس� مي بتا از نسبت كوواريانس بازده هاي اوراق بهادار آنها اندازه گيري

. شود

ي آنها نسبت به تغيير در بازده� ي حساسيت بازده يك دسته اوراق بهادار يا مجموعه بتا نشان دهنده

.پرتفوي بازار است

از آنجايي كه توزيع هرنوع از اقالم نسبت به خودش برابر عدد يك است، لذا ضريب بتا براي پرتفوي بازار�

ا. است1برابر  وراق بهادار با ريسك باالتر نسبت به ريسك پرتفوي بازار داراي ضريب بتاي هر نوع از

).و بالعكس( خواهد بود1بزرگتر از 

نرخ بازده مورد انتظار دارايي سرمايه اي خاص CAPMهمانطور كه مشاهده نموديد به كمك معادله�

و (Securities Market Line)خط بازار اوراق بهادار. محاسبه مي شود بيانگر ارتباط بين ريسك

در) پرتفوي خاص( تفاوت بين بازده يك سرمايه گذاري. بازده مورد انتظار دارايي است با پرتفوي بازار

و ضريب بتاي  .آن است) ريسك(نتيجه رابطه خطي مثبت موجود بين بازده مورد انتظار اوراق بهادار
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اي�  (CAPM)مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه

از (Conditions) شرايط� : CAPMالزم جهت استفاده

 بازار اوراق بهادار كامل.1

.رقابت كامل در بازار اوراق بهادار وجود داشته باشد.2

 هزينه انجام عمليات صفر باشد.3

.سرمايه گذاران ريسك گريز باشند.4

)همه سرمايه گذاران(وجود انتظارات مشابه از اوراق بهادار در آينده.5

)همه سرمايه گذاران(ك زماني مثالً يك سال وجود افق هاي مشتر.6

. بازار سرمايه در حال تعادل باشد.7

از (Conditions)شرايط�  CAPMالزم جهت استفاده

و ايجاد: بازار اوراق بهادار كامل باشد� وجود ابزار هاي مالي گسترده بمنظور كارآ تر نمودن بازار سرمايه

و تقاضا  . تعادل مناسب تر بين عرضه

و خروج: ابت كامل در بازار اوراق بهادار وجود داشته باشدرق� شرايط بازار رقابت كامل فراهم باشد؛ ورود

و با حداقل هزينه، احساس  و شرط، در دسترس بودن اطالعات با سرعت و نبود قيد آزاد براي عموم

 ...و- نزديك بودن قيمت بازار به ارزش ذاتي-امنيت در فروش

امكان قرض گرفتن يا قرض دادن به نرخ هاي رايج مالي براي همه،عدم:ت صفر باشدهزينه انجام عمليا�

و ماليات .وجود هزينه هاي معامله

از (Conditions)شرايط�  CAPMالزم جهت استفاده

همه سرمايه گذاران، سرمايه گذاران ماركوويتز باشند كه هدف آنها: سرمايه گذاران ريسك گريز باشند�

.اط موجود روي مرز كارآست دستيابي به نق
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( توزيع احتمال يكساني درباره نرخ بازده آينده برآورد مي كنند: وجود انتظارات مشابه سرمايه گذاران�

و كوواريانس )بمنظور انجام تحليل ميانگين واريانس

اي كه عده بازرا بايد در معرض معبر دو طرفه اي از اطالعات باشد به گونه: بازار سرمايه در حال تعادل�

و عده اي ديگر نيز فروش را عامل كسب منفعت مي پندارند؛  اي در بازار، خريد را به نفع خود مي دانند

و بازار به حالت تعادل مي رسد  .در چنين شرايطي است كه حجم معامالت باال مي رود

اي�  مثال- مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه

برابر نرخ1/4مي باشد كه داراي ضريب بتايiداده هاي زير متعلق به سرمايه گذاري در اوراق بهادار�

و نرخ بازده پرتفوي بازار بترتيب( بازده پرتفوي بازار است  ). است%20و%15نرخ بازده بدون ريسك

م 1200000اگر مبلغ سر مايه گذاري اعالم شده  و خالص جريان هاي نقدي ورد انتظار اين اوراق ريال

؟ 300000قسط برابر، ساالنه6معادل   ريال باشد؛آيا خريد اين اوراق مقرون به صرفه است

 حل مثال�

: بدين صورت است CAPMنرخ بازده مورد انتظار طبق مدل�

:خالص جريان هاي نقدي عبارتست از

اي� :برخي از نتايج مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه

�و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي به اين نكته اشاره دارند كه اطالعات مربوط فرضيه بازار كارآ

جديد، مي توانند از طريق تغيير در انتظارات مرتبط با ميانگين بازده اوراق بهادار يا تغيير در انتظارات 

.ر بگذارندمرتبط با ضريب بتاي اوراق بهادار بسرعت بر قيمت اوراق بهادار تاثي

ي سرمايه گذاران همگن� باشد، تغيير در قيمت يك دسته از اوراق) مشابه(هنگامي كه انتظارات همه

ي اوراق بهادار موجود در بازار(بهادار  بر) نسبت به قيمت همه گوياي اين است كه؛ اطالعات جديد

.انتظارات بازار اثر مي گذارد
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اين است كه ابزاري را براي سنجش تاثير انتشار)  CAPM(بنابراين يكي از مهمترين كاربرد هاي�

.فراهم مي آورد) براي عموم(اطالعات جديد 

ي مفروضات� البته بايد(باشد1، هر سرمايه گذار بايد داراي پرتفويي با بتاي)CAPM(در محدوده

ا توجه به ميزان ريسكب-ضريب بتاي هر يك از انواع اوراق بهادار مشخص باشد تا بتوان بتاي پرتفو را 

؛ همچنين سرمايه گذار بايد بتواند با نرخ بهره بدون)معين كرد-گريزي يا ريسك پذيري سرمايه گذار

ريسك وام دهد يا وام بگيرد تا به سطح ريسك متناسب با ريسك پذيري يا ريسك گريزي خود

دود براي اخذ يا اعطاي وام اگر فرض كنيم كه هر سرمايه گذار داراي توان نامح. دسترسي پيدا كند

. باشد، با تنوع سازي در پرتفوي خود مي تواند به سمت پرتفوي كارآ گام بردارد

از� از مشكالتييكي و بازده  CAPM كه در تفسير نتايج حاصله وجود دارد اين است كه مفاهيم ريسك

و عامل ريسك نيز در واقع) مورد انتظار(به صورت پيش بيني شده  همان عدم اطمينان نسبت هستند

.به كسب بازده هاي آتي است

ي اطالعات مربوط به گذشته) ريسك(با اين حال بيشتر ارزيابي ها در مورد بتا و ميانگين بازده به وسيله

.انجام مي گيرد) ماهه گذشته است60در بيشتر موارد مبناي محاسبه دوره(

بتاي اندازه بر مبنايمي توان- براي آينده-ضريب بتا را اما شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد،�

و بازده مورد انتظار، گيري شده در دوره بلند مدت گذشته  و در يك بازار كارا مقدار بتا برآورد كرد،

. نسبي اوراق بهادار را تعيين خواهند كرد» آتي«قيمت هاي 

كه� از معيار هاي سنجش ريسك حسابداري سنتي برخي: همچنين با تكيه بر شواهد مي توان ادعا كرد

و نسبت نقدينگي با بتاي بازار  مرتبط) انتظارات آتي از بتاي بازار( از جمله اهرم مالي، اهرم عملياتي

.هستند 

و تئوري پرتفو يكي از مزاياي اصلي� الگوي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي در كنارِ فرضيه بازار كارا

و تكنيك اين است كه نتايج حا صل از اين مدل ها به صورت تجربي قابل آزمون هستند؛ ولي مفروضات

و نتايج را محدود مي كند .هاي آماري مورد استفاده، اعتبار اين آزمونها

تاثير قابليت اتكاي معيار هاي: يعني(مطالعات انجام شده در زمينه بررسي تاثير حسابداري�

به)و رويه هاي جايگزين حسابداري مورداستفاده،درجه تاثير گذاري اطالعات بر بازار سرمايه منجر
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پاسخ قانع كننده اي نشده است؛ زيرا تصميمات مربوط به سياست گذاري بايد با توجه به بر آورد

و منافع مربوط به  و هزينه چندين عامل از جمله اولويتهاي سياسي يك گروه خاص، مسائل اجتماعي

.ارائه اطالعات باشد

ايكاربرد�  مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه

�)(Using the CAPM 

ي اين مدل،ميزان اهميت مدل� قيمت گذاري دارايي سرمايه اي در حسابداري اين است كه بوسيله

مشاهده قيمت هاي. بازدهي كه هر نوع اوراق بهادار بايد در آينده بايد داشته باشد، مشخص مي شود

و. بازده واقعي اوراق بهادار مورد نظر باشد روزانه بورس مي تواند نشان دهنده تفاوت بين بازده واقعي

خواهد”) abnormal return( بازده غير عادي“ گوياي)  CAPM(بازده محاسبه شده به وسيله

. بود

بازدهي مجموع اين بازده ها در طول زمان داراي نوعي ارزش اطالعاتي است كه با استفاده از آن مي توان به

.دست يافتاز متوسط بازار بيش

ي دو محقق استراليايي به نام� شد Ray Ball & Phil Brownاين روش به وسيله . بكار گرفته

پرسشي كه آنها در مقاالت خود مطرح كردند اين بود كه آيا مي توان با استفاده از رقم سود ساالنه هر

، بازده غير عادي كسب نمود؟»EPS« سهم

اگر. ساده بود؛ آنها فرض كردند اطالعات سود هر سهم سال آتي را از قبل مي دانندآزمون آنها بسيار�

EPS و اگر  EPSهر سهم در آينده بيشتر از فرض آنها مي شد، در آن سهام سرمايه گذاري مي كردند

فروخته مي شد؛ سپس)short sell()1)(به صورت استقراضي(سال آتي كاهش مي يافت، سهام مربوطه

. قبلي را براي محاسبه بازده غير عادي بكار مي بردندمعادله 
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 فصل هفتم

)تصميم گيري(

 اهداف فصل

 از مفيد بودن اطالعات براي افراد را شرح دهيدمنظور-1

 درامر تصميم گيري را با يكديگر مقايسه كنيدرويكرد هاي مختلف-2

. نقشهاي متفاوت اطالعات حسابداري را از يكديگر تميز دهيد-3

 كه زير بناي مدلهاي دستوري درامر تصميم گيري افراد مي باشند بحث كنيددرباره فرضياتي-4

 شرح دهيد)) منصفانه بودن گزارشهاي مالي((در باره نقش-5

گتعدادي-6  يري افراد بيان شده است راشرح دهيداز يافته هاي تحقيقاتي كه درباره چگونگي تصيم

 تصميم گيري اهميت•

 وجايگاه مهمي را در تعاريف حسابداري. نقش محوري را ايفا مي كندتصميم گيري درتئوري حسابداري•

:دارد براي نمونه

 حسا بداري فرايند شنا سا يي ،ثبت،طبقه بندي،تلخيص–براساس تعريف جامعه حسابداران امريكا

. اطالعات مالي براي استفاده كنندگان در جهت تصميم گيري وقضاوت مي باشدوگزارشگري

 اطالعات كمي با ماهيت ما لي دربارهنقش حسابداري ارائه:اصول حسابداري مدعيست هيئت

.فعاليتهاي واحد تجاري به قصد مفيد بودن براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است
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ليهاي ندارد هيئت استا  درسيستم اقتصادي نقش گزارشگري ما لي اين است– حسا بداري ما

 )).اطالعاتي ارائه كند كه براي تصميم گيريهاي اقتصادي مفيد واقع شوند((

 مانيازمند مطالعه درباره چگونگي تصميم گيري افراد از اطالعات حسابداري هستيم واگرما–توضيح

 مي توانستيم شيوه تصميم

شايد مي توانستيم داراي چنين تواني بشويم كه اطالعات ارزنده.گيري راتعيين كنيم

.تري تهيه وارائه كنيم

 اين فصل از سه بخش كلي زيرتشكيل شده است.

 بيان رويكرد دستوري يا تجويزي درتصميم گيري-1

 بيان رويكرد توصيفي ياتشريحي درتصميم گيري-2

 بيان رويكرداخالقي درتصميم گيري-3

:روش دستوري-1

تئوري پردازان حسا بداري برپايه كاراقتصاد دانها توانسته اند درباره شيوه اي كه افراد بايدتصميم گيري كنند

 يك تئوري 

ودر واقع فرض بر اين است كه تصميم گيرنده تابع بهره وري)چگونگي تصميم گيري منطقي(ارائه دهند

 مورد انتظار خود را به حداكثر 

 ميرساند

اهميت مطا لعه درمورد روش دستوري اين است كه بسياري ازاستانداردهاي حسابداري مالي برپايه*

.منطق قياسي قرار دارند كه از الگوي تصميم گيري دستوري استخراج شده اند

.موضوعاتي كه پيرامون اين روش وجود دارد شامل موارد زير است

 تجزيه تحليل جزئي-الف�
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 تئوري انتخاب-ب�

 تئوري نمايندگي-ج�

 تئوري تصميم گيري گروهي-د�

:تجزيه تحليل جزئي) الف

و شامل الگوها وابزارهاي تصميم گيري است كه اغلب از رويكرد دستوري استفاده مي كنند

ي با اين  درموردشيوه اي كه بايد تصميمات را اتخاذ كرد ارائه ميشوند،اكثر دانشجويان حسابدار

:نمونه هاي آن عبارتنداز. ابزارآشنا هستند

 تجزيه وتحليل هزينه،حجم فعاليت وسود-1

 تجزيه وتحليل هزينه هاي مربوط-2

 تجزيه وتحليل رگرسيون-3

 ريزي خطيبرنامه-4

تخ-5 هاالگو هاي  صيص هزينه

بسياري از اين ابزارهادر سطحي گسترده مورد استفاده قرار ميگيردوبيشتراين الگوها نتيجه: توضيح

و تحليل قرار ميگيرد و اغلب يك بخش از يك مسئله بزرگ مورد تجزيه چه. را قطعي مي دانند اگر

ز اين تجزيه وتحليلها بدين گونه پايان مي يابد كه بايد مسائ ا ل ريسك راهم مورد توجه قرار برخي

 داد

:از طرفي موارد زير را نيز بايد در نظر داشت

هاي ساده شده تصميم گيري مملو از مفروضاتي است كه اغلب استفاده كننده ازآنها آگاه نمي الگو)1

 باشند

 بدون مفروضات نيستهيچ الگوي تصميم گيري)2
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 سازي واقع گرائي نيست ،بلكه پيش بيني است هدف الگو)3

 مورد تائيددانشگاهيان داليل استفاده نكردن مديران از همه الگوهاي

.شايد مدلهاي ساده اغلب همان كارايي مدلهاي پيچيده را دارند�

.الگو سازي واقع گرائي نيستهدف�

.استفاده كنداموزش الزم نيست كه بتواند از انها شايد مدير داراي�

و نمي توانندجنبه هايي برخي� از الگو هاي ارائه شده به اندازه اي پيشرفته يا غني نيستند

 را كه 

. بيشتر مد نظر مديران مي باشد را تامين كنند

 تئوري انتخاب)ب

 آزمايش قرار فراهم آوردن يك زمينه اي كه بتوان مفروضاتي را كه پايه واساس مدلها هستند مورد: هدف

.كه مدلهاي جديد از آن قابل استخراج وارائه باشنددهدوهمچنين ايجاد چارچوبي

.چنين تئوري عمومي تصميم گيري با سه موضوع شروع ميشود

 درك وشناخت اقداماتي كه پيش روي افراد قرار دارند�

 پيامدها ونتايج اين اعمال�

 افراد در موقع مواجهه با اين اقدامات تعيين چگونگي راههاي پيش روي�

يعني اينكه آنها.اقتصاددانها معتقد هستند كه اولويتهاي مردم پيچيده وقابل تغيير است�

 به هر چيزي در نسبت 

:خودشان ديدگاهي دارند وبراساس آن عمل مي نماييد براي مثال ذهن�

را.رو عقيده اي دارد فرض شده است كه هركسي در مورد توليد كنندگان خود- انها كه فورد

 بركرايسلر 
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وكرايسلررا برجنرال موتورز ترجيح مي دهندانتظار مي رود فورد رابر جنرال موتورز

.ترجيح دهند

اولويتهاي افرادتغييرميزماناين يك فرضيه نسبي است چون با گذشت: توجه�

 تبليغات هم از نسبي.كند

.ن فرضيه استفاده مي كند چرا كه سعي در تغييرعملكرد مردم داردبودن همي�

گزينه هايي كه در مواجهه با موضوع به آن برخورد مي كنند افراد درزمان تصميم گيري درمورد موضوعي تمام

نهبراي نمو. را پيش بيني مي كنندتا ازبين آنها گزينه اي را انتخاب كنندكه داراي باالترين مطلوبيت باشد

 را پس انداز نماييد گزينه هاي پيش روي اوازقرار زير استدالرخود 1000فردي قصد دارد

)نتيجه(اقدام پيامد

 1050%5پس اندازدر بانك با نرخ بهره

1080%8پس انداز در يك صندوق با نرخ بهره

نتيجه ميگيريم) جامعه بدون ريسك.(بافرض اينكه در جا معه اطمينان كامل وجود دارد

.در صندوق قرار مي دهدفردبامحاسباتي كه انجام ميدهداولويت خود راسرما يه گذاري 

ه جايزه نوبل ،نسبت به فرضياتي كه پايه واساس اين تئوري- پروفسورهبرت سايمون برند

چرا كه اومعتقداست اگر جستجو كردن پر هزينه باشد. راتشكيل مي دهند ،دچار ترديد شد

وهزينه بودن به دليل پر يعني.باعث خواهد شد كه افراد خوش بينانه به موضوع نگاه بكنند 

و رضايت به جاصرف زمان ي رسيدن به نتيجه مطلوب اولين راه حل رضا يت بخش را بپذيرند

.دهند

براي اينكه مدل تصميم گيري جنبه تئوريك از نظر حسا بداران پيدا: اقتصادي بودن اطالعات

و.بكند  ازو. را در جامعه وارد كنيمعدم اطمينان الزم است مدلها راپيچيده تركرده به جاي استفاده
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واژه وضعيت توصيفي از نتايج(واژه پيا مدكه قطعيت بيشتري دارد از واژه وضعيت استفاده ميكنيم

)ممكن را ارائه مي دهد

ي نامطمئن سيستم اقتصادي ممكن است رونق يابد يا دچار ركود شود در اينجا بافرض( در يك دنيا

د گزينه هاي زير پيش روي سرمايه باش%20وافول اقتصادي%80اينكه احتمال وجود رونق اقتصادي 

).گذار خواهد بود

حالتها

) افول اقتصادي(وضعيت) رونق اقتصادي(عمل وضعيت

 1050 1050 سپرده گذاري دربانك

1030 1080سپرده گذاري در صندوق

د تصميم گيرنده منجر به پيامد حتمي در اين صورت به دليل عدم وجود اطمينان در جامعه ،عمل فر

.بنابراين ارزش مورد انتظار هر عمل را محا سبه مي كنيم. ومشخص نمي گردد

 1050%*20+1050%*80=0105 بانكارزش مورد انتظار سپرده گذاري در

 1030%*20+1080%*80=1070ارزش مورد انتظار سپرده گذاري در صندوق

ن و تحليل قرار ميدهد تا بتواند در تيجه فرد تصميم گيرنده احتمال وقوع هر وضعيت را مورد تجزيه

. مبناي تصميم گيري خود قرار دهد

قابل ذكر است در اين روش شناسايي براي اينكه افراد در صدد بر آيند ارزش مورد انتظار خود را به حد اكثر

 باشدداشته دكه چهار شرط زير وجود برسانند درصورتي قابل توجيه خواهد بو

و متغير با شند)1.  اولويتها كامل
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، اقدامي كه داراي احتمال بيشتراست انتخاب شودبا)2.  توجه به نتيجه هاي همانند

 شرايط پيچيده را به شرايط ساده تر تجزيه كردبتوان)3.

 اين فرض(عدم اطمينان مشخصي وجود دارد كه فرد نسبت به آن بي تفاوت است نوعي)4

)اطمينان مي نامندرامعادل

اگر اطالعات اقتصادي در اختيار ما باشد وبتوانيم بوسيله آن در باره اتفاقات آينده تصميم گيري كنيم در اين

ش از اخذ يك تصميم براي اطال عات ارزش قائل موقع با نقش پيش تصميم گيري اطالعات روبرو هستيم زيرا پي

را(شديم ي قبلي ترديد داردو انتشار گزارش اقتصادي اين امكان فرض كنيد سرمايه گذار نسبت به بر آوردها

) باشد%80وركود اقتصادي%20مي دهد اين بار رونق اقتصادي 

:بنا براين

 1050%*80+1050%*20= 1050 ارزش مورد انتظار سپرده گذاري در بانك

 1030%*80+1080%*20= 1040 مورد انتظار سپرده گذاري در صندوق ارزش

ارزش اطالعات در نتيجه. پولي هزينه كرده با شد واحد10 اگر براي كسب اطالعات جديد فرد

موقع كسب اطالعات جديد با تفاوت ارزش مورد انتظار اين دو عملكرد برابرخواهد بود بنابراين در

به بيان كلي تر ارزش مورد انتظار. بايد به اين نكته توجه شود كه تا چه حد اين اطالعات مهم هستند

را از طريق افزايشي كه فرد انتظار دارد در سايه وجود چنين اطالعات كسب نماييد اندازه گيري مي 

 كنند

و دقيقي از سيستم فرض براين مي گذاريم كه اطالعات اقتصادي به فرد امك ان ميدهد كه پيش بيني درست

اقتصادي داشته باشد واطالعات حاصله به فرد نشان مي دهد كه شرايط رونق اقتصادي وركود اقتصادي به ترتيب 

در%20و%80در زمان در بانك سپرده%20زمان درصندوق پولي ودر%80زمان وجود دارد پس انتظارميرود فرد

در درنتيجه ارزش.گذاري كند بااين مورد انتظار  حالت برابر است

1074 =80*%1080+20*%1050 
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 حال اين مبلغ را با ارزش مورد انتظار حاصل از سپرده گذاري در صندوق مقايسه منماييم ،داريم

4=1070 -1074 

از.  دالر براي در يافت اين خدمات پرداخت نماييد4بنابراين فرد نبايد بيش

:ريسگ گريزي

در مثالهاي قبل ارزش نقدي مورد انتظار هر عملي مورد ارزيابي گرفت در حالي كه بايد ويزگيهاي

 داشت براي مثالرفتاري افراد را نيز در نظر 

.واكنش افراد نسبت به ريسك به سه دسته تقسيم مينماييم

 افراد بي تفاوت نسبت به ريسك-1

 افراد ريسك گريز-2

 افراد ريك پذير-3

 كنيد دو انتخاب زير يش روي افراد مي باشدفرض

 واحد پولي 1000 كامل اطمينان) الف

 واحد پولي 1500احتمال%50و 500احتمال%50)ب

افراد ريسك پذيرب را انتخاب خواهند كرد وافراد ريسك گريزالف را انتخاب خواهندكرد وبراي

 افرادبي تفاوت نسبت به ريسك ،انتخاب هر كدام فرقي نمي كند
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 اطالعاتي كه فرد رادر تصميم گيري ياري مي رسانند داراي ويژگي هاي زير است: نقش اطال عات

 مربط بودن-1

 قابل اتكا بودن-2

دن-3  به مو قع بو

بيشتر اطالعات حسا بداري بر اساس اين ديد گاه انجام مي شود كه دنيا در وضع كا مال مطمئن وجود

.دارد 

ريچارد بريف استاد دانشگاه نيويورك ابراز داشت كه حسا بداران نمي توانند مدعي شوند كه از عهده

ليتهاي خود به طور كامل بر آمده اند مگر اينكه به ان موضوع اعتراف كنند كه مسئو همه 

 صورتهاي ما لي تا چه حد نا مطمئن استدر برآوردهاي انجام شده 

 نمايندگيتئوي)ج

از راههايي كه مي توان موضوع اطالعات اقتصادي را بهتر درك كردتوسعه مدل ازيك يكي

از اين ديد گاه مالك ارزيابي كننده اطالعات.ميباشد)ما لك ومدير(نفر فرد واحد به دو 

ونماينده وي را تصميم گيرنده مي نامندبه عبارتي خط مشي توسط ما لك صورت مي گيرد 

در اينجا مسئله پيچيده تر مي شود زيرا در اينجا دو تابع مطلوبيت وعملكرد از ان مدير است

)افزوده ميشود تابع مطلوبيت نماينده(داريم

و مالك در يك راستا: حل قرار دادن مطلوبيت مدير  راه

در تئوري نمايندگي به نقش حسابداري در ارائه اطالعات پس از يك رويداد توجه خاص-

 ميشود كه اين نقش اغلب 
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مربوط به نقش مباشرتي حسابداري ميباشد كه از طريق آن نماينده رويداد هاي گذشته

 را به مالك گزارش ميدهد 

).توان باز خورد در حسابداري(

يكي از ابزارهايي است كه مي تواند پديده عدم اطمينان را كا هش دهد بطبع اطالعات-

 حسابداران مي توانند بدين 

و مالكان نقش مهمي را ايفا كنندمن . ظور در تسهيم ريسك بين مديران

 بودن اطالعات)نا متقارن( نا متجانس

تحقيقاتي كه اخيرا پيرامون تئوري نمايندگي انجام شده است بيشتر به بررسي مشكالت حاصل از

م الك اولويتهاي استفاده از اطالعات نامتجانس ونا قص در تئوري نما يندگي مي باشد براي مثال

و اين زماني است كه دوطرف ي ممكن بي اطالع) مالك ومدير(مدير را نشناسد از همه حالتها

.هستندو نتوانندهمه نتيجه هاي قطعي ومطمئن را موردتوجه قرار دهند

:داليل

 مالك قا در نيست تمام اعمال مدير را مشاهده كند-1

 مدير يك سري اولويتهاي خاص خودش را دارد-2

 مدير بخواهد مالكان را فريب دهد-3

:راه حلهاي ممكن

 ازحسا برسان خبرهاستفاده–1 ومستقل براي كنترل هرآنچه مديريت انجام داده

خطايجاد انگزه براي مديران وآوردن-2  اولويتهاي مديران ومالكان در يك

 تئوري مبتني بر تصميم گيري گروهي)د
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در اينجا درباره انتخابي كه مجموعه افراد بايد انجام دهند مورد بررسي قرار ميگيردزيرا تصميم

گيرندگاني مانندهيئت استانداردهاي حسابداري مالي سعي دارندخواسته ها ونظرات گروه هاي ذينفع 

سا. را مورد توجه قرار دهندوتابع مطلوبيت مجموعه افراد را رسم كنند ختن يك واحد براي مثال براي

به. دانشجويي از دانشجويان يك دا نشگاه خوا سته مي شود نظرات خود شان را ابراز نمايند  نظرات

. صورت زير است

a(واحد با كا في شابb(بدون كافي شاب واحدc(لفت با ايجاد واحد مخا 

ي مشخصتر كردن ،اولويتهاي هر كدام از گرو هها  رادر يك جد ول گرد هم مي آوريم ما برا

ج گروهها ب الف

a123

b231

c312

پسbبرراaدر جدول فوق مالحضه ميكنيم كه گروهاي الف وب گزينه  a>b ترجيح ميدهند

ج گزينه و پسcرا بر گزينهbوگروههاي الف cbترجيح ميدهند >

  a>bو b>c. را دراولويت انتخاب خواهيم داشتaدر نتيجه

ج به هيچ وجه و ب ترجيح نميaرابرcباكمي دقت در طبقات مشاهده ميكنيم كه گروههاي

 دهند 



ACCHelper.com 

 62

اينكه در وا قع راي اكثريت قاطع نيست ونمي توان براي تمام افراد يك تابع مطلو بيت كلي: نتيجه

ترسيم كرد كه مورد استفاده ناظرين در جهت تعيين اينكه ايا يك تصميم ويژه توا نسته است عال ئق 

 ،  مردم را ترتيب اثر دهد يا خير

ض مي شود به چنين استراتژي كه با تغيير طبقات انتخاب شده  گاهي اوقات.، نتيجه كلي هم عو

log rolling )گويندمي)تبادل منافع.

ن كرده كه اگر استراژي راي گيري از افراد در تئوري تصميم گيري جمعي از شرايط زير كنت آرو بيا

.پيروي كند نتايج شگفت انگيزي در پي خوا هد داشت 

 راي هر فرد به حساب آييداگر-1

و امكانات قابل دسترس مورد توجه قرار اگر-2  گيردفقط فرصتها

شو-3 ددر صورتي كه تعدادي از افرادي كه هم راي هستند ،اولويتهاي گروهي توسط يك فرد بيان

 روش توصيفي–)2

ن كند: تعريف و وا قعيت را بيا .روشي كه درآن سعي مي شود چگونگي تصميم گيري در عمل

ن پاسخ به اين سواالت خوا هد بودهدف اين بخش پيرا مو

و چه اطالعا تي را افشا مي نما يند؟-1  چگو نه شركتها تصميم مي گيرند

 چيست؟علت اينكه تكنيك هاي پردازش اطالعات افراد متفاوت است-2

:سياستهاي گزارشگري شركتها

مورد استفاده خود را بر حسا بداران اثباتي در جهت پاسخگوئي به اين كه چگونه شركتها رويه هاي

پاسخي بيابند واضح است كه اين رويه ها تا حد زيادي توسط هئيت مي گزينند تالش كرده اند 

استانداردهاي مالي تعيين ميشود ولي هنوز هم مديران داراي اختيارات زيادي هستند واز گزينه 

و  همچنين بايد در نظر داشت كه هاي پيش روي خود مواردي را كه مناسب مي دانندانتخاب مي كنند



ACCHelper.com 

 63

گزارشگري شركت در دست مديراست پس به روابط مديرباسرما يه گذاران ،اعتبار دهندگان وجامعه

.وسايرين كه چه اشكارا وچه به طور ضمني نسبت به هم تعهد دارند، خواهيم پرداخت

:ن مديران ومالكان تعهد بي

اين موضوع را بطه تنگا تنگي با تئوري نمايندگي دارد ،مالكان به دنبال اين هستند كه مديران مطابق

و كارا با شند(با خواسته هاي آنان تصميم گيري بكنند  )در صورتي كه درست

:روشهاي ترغيب مديران به انجام اولويتهاي مالكان

ش�  ركتسهيم كردن مديران درسهام

 اختصاص پاداش به مديران بر طبق قيمت سهام يا بر مبناي سود خالص�

اگرپاداش مديران بر اساس در صدي از سود خا لص پرداخت شود ممكن است آنها تحريك: توجه

 شوند از طريق 

حساب سازي ويا استفاده از قوانين ومقررات حسابداري كه به نفع خود شان است سود

 شركت راباال نشان دهند 

و نه به روش تصاعدي  مثالمنظور نمودن استهالك به روش خط مستقيم

تعهد بين مديران واعتباردهندگان

و بهره وري باشد اگر فرض كنيم مدير در شركت سهيم است وهدفش ماكزيمم كردن سود

ديگرتضميني نخواهد بود تصميماتي اتخاذ نمايد كه منا فع اعتبار دهند گان شركت را هم لحاظ 

.نمايد

را امضانمايدبه طور از وي خواسته مي شود قرار داد حمايت از منا فع اعتباردهندگان از همين رو از

نمو نه نگهداري نسبت جاري در سطح معيني مانند دارائيهاي جاري به بدهيهاي جاري يا اينكه حصه 

 جاري بدييهاي بلند مدت را در صورتهاي مالي تحت بدييهاي جاري افشا نماييد
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:تعهدات بين مديريت وجامعه

ب( در حسابداري اثبا تي ي اثر رابطه و سازمان هاي سياسي بر تصميمات كه برمطالعه ين شركت ها

و(اساس فرض براين گذاشته مي شود كه شركتهاي بزرگ) شركتها انجام ميشود مانند صنايع نفت

از نظر سياسي در معرض ديد همگان قرار دارند داراي انگيزه ها يي هستند كه سود را به دورهكه)گاز

ين فرضيه در جهت عكسا فرضيه سايز معروف است هاي آتي منتقل بكنند اين پديده تحت عنوان

فرضياتي است كه مديريت را ملزم به انجام كارهايي مي كردكه بواسطه تعهد در قبال مالكان بوجود 

مي آمدحسابداران اثباتي نسبتا خيلي كمتر در با ره تعهدي كه ميان مديريت وعموم مردم وجود 

ر اين تعهدات بين آنها در تصميم گيري لحاظ گردد دارد صحبت به ميان آورده است واضح است اگ

و ايجاد شرايط كاري مناسب براي كارمندان خود مي مديريت را ملزم به رعايت سياست اجتماعي

.سازد وازطرفي منافع عموم مردم بايد در گزارشگري مالي لحاظ گردد

و تحليل صورتهاي مالي بوسيله فرد  (Individual Financial Analysis)تجزيه

و تحليل مي كنند؟ ، پس از دريافت اين گزارشات، آنها را چگونه تجزيه  استفاده كنندگان از صورتهاي مالي

 آيا افراد مختلف اطالعات را به صورت منظم به روشهاي مختلف پردازش ميكنند؟

، سرمايه گذاران مي توانند گزارشات مالي خود را به شيوه اي دقيق تر طرح ريزي نمايند با پاسخ به اين سوال

.تا فرايند تصميم گيري استفاده كنندگان آسان شود

و تحليل صورتهاي مالي بوسيله فرد  (Individual Financial Analysis)تجزيه

و ابهام برانگيز است ، پراكنده .نتايج تحقيقات در اين زمينه متفاوت

. افراد براي پردازش اطالعات توان اندكي دارند�
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.افراد ترجيح مي دهند براي تصميم گيري اطالعات كمتري در اختيارشان قرار بگيرد�

و تحليل صورتهاي مالي بوسيله فرد  (Individual Financial Analysis)تجزيه

:نتيجه

.مورد رويداد را ميتوانند در ذهن خود نگاه دارند7افراد در دوره هاي كوتاه مدت آن هم حداكثر

)شاخصها(تمايل به استفاده ازمجموعه اطالعات دارند

:نكاتي در مورد حجم اطالعات براي افراد مختلف

 تفاوت در مرز بار اضافي اطالعات-1

و ابزار فني مانند رايانه-2  استفاده از وسايل

 تصميم گيري گروهي-3

و تحليل صورتهاي مالي بوسيله فرد  (Individual Financial Analysis)تجزيه

:تحقيقات نشان داده افراد

كساني كه از روشهاي آماري متكي بر قضاوت ذهني استفاده مي كنند، تصميمات خود را بر پايه نوعي�

و يكسونگري مي گيرند .تعصب

.با اطمينان بيشتري به اطالعات نا مطمئن توجه مينمايند�

.شده است واكنش بيشتري نشان مي دهند نسبت به رويدادهاي مهم كه بوسيله افراد سرشناس انجام�

و آخرين نتيجه هاي تحقيقات مي گذارند� و برآوردهاي خود را بر پايه آخرين مشاهدات .پيش بيني ها

:نتيجه

و پر ريسك روبرو هستند-1 .افراد با يك محيط پيچيده
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.براي پردازش اطالعات توان بسيار محدودي دارند-2

) Anchoring(مبناي اتكا

و براي پيش بيني خود از اطالعات استفاده مي كنند) به شكل گزينشي(افراد براي اغازكار از بخشي خاصي

.اطالعات موجود را بر آن اساس تعديل مي نمايند

بهالوجود دارد اين است كه معمو))مبناي اتكا((ايرادي كه در رابطه با فرآيند تعيين افراد قادر نيستند با توجه

و مورد اتكاي خود را اصالح كنند .اطالعات جديد ديدگاه پيشين

و اين موضوع به اين دليل براي حسابداري اهميت زيادي دارد كه معموال افراد از نوع تعصب خود آگاه نيستند

.داستفاده مي كنن)) مبناي اتكا((بيشتر اشخاص نمي دانندكه از فرآيند تعيين 

:راه هاي كاهش تعصب ناشي از مبناي اتكا در گزارشات حسابداري

و ارقام ارائه شده به وسيله گزارشات حسابداري را از ديدگاه-1  تفسير كردن» بار لغوي واژه«اعداد

 كاربرد قيمت جاري بازار به جاي بهاي تمام شده تاريخي-2

 ): functional fixation(ثبات عملكرد

. مي شوند كه آنرا تثبيت ديدگاه مي نامند افراد داراي نوعي رفتار)) مبناي اتكا((در سايه كاربرد پديده تعيين

، نشانه ها، مجموعه مقادير يا اعداد جايگزيني كه براي افراد اساس فرض خود را بر اين مي گذارند كه عالئم

م ي دهند به گونه اي هستند كه باگذشت زمان نوع اثر قضاوت در مورد رويدادهاي آينده مورد استفاده قرار

و اين در حالي است كه با گذشت زمان مبناي محاسبه آنها تغيير مي كند .گذاري آنها تغيير نمي كند

و ارقام در حسابداري، استفاده از پديده مزبور بدين معني است كه سرمايه گذاران در طول زمان از همان اعداد

سيئهارا با) مانند سود هر سهم(ستم حسابداري شده در گذشت زمان استفاده مي نمايند، بدون توجه به اينكه

. هاي حسابداري تغييرمي كند شيوه

:از ديدگاه گزارشگري مالي اين دست آوردها به اين داليل اهميت زيادي دارند
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يرات مهمي ايجاد شود، طي زماني كه در رويه ها تغي. حفظ ثبات در رويه هاي حسابداري با اهميت است-1

.دوره اي كه تغيير رخ مي دهد، احتماال بايد اعداد به هر دو روش محاسبه وگزارش شوند

و مقادير حسابداري را بر مبناي واقعيت هاي اقتصادي تفسيركرد-2 .تا آنجاكه امكان پذيراست بايد اعداد

هم-3 و از در مورد روابط بتوان تفكيك كرد تا شايد بهتر است كه داده هاي مالي تجميع شده را تجزيه

. اقتصادي بنيادي بين مقادير، اطالعات بيشتري به دست آورد

 ): functional fixation(ثبات عملكرد

و منطقي كوتاه مدت فردي، سخت در مورد رفتار انسان» واقعي«ارائه الگوي: نتيجه بدليل رفتارهاي غير منطقي

دال. است ، يل زيادي وجود دارد كه بايد تا آنجا كه امكان پذير است در مورد تصميم گيري انفرادي با اين وجود

: اين دليل ها شامل.افراد در زمينه حسابداري مطالعه نمود

و سرمايه.1 امكان بهبود كيفيت تصميمات فردي وكاهش يافتن هزينه پردازش اطالعات، به وسيله حسابدار

.گذار

م.2 و بازار قرار مي گيرد، در حالي كه در زمان كنوني رابطه امكان بهبود جموعه اطالعاتي كه در دسترس فرد

و بازار چندان روشن نيست بين اين . اطالعات

، افزايش رفاه افراد در صورتي مطلوب است كه باعث كاهش رفاه ديگري طبق مطلوبيت پارتو در وهله نخست

.نشود 

:روش دستيابي به اين اهداف3

را-1 تحقيق در مورد فرايند تصميم گيري فردي مي تواند مداركي به دست دهد مبني بر اينكه چه اطالعاتي

.بايد در گزارشات مالي گنجانيد

با بهبودكيفيت. تحقيق در مورد فرآيند تصميم گيري افراد مي تواند موجب افزايش تو انايي آنها شود-2

خاذ مي شوند، مي توان انتظار داشت كه فرايند تخصيص منابع بهبود تصميماتي كه براي سرمايه گذاري ها ات

و وضع مالي سرمايه گذاران بهتر شود  پيدا كند
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و فرآيندي راكه سرمايه گذار به كار مي برد-3 در آن رعايت،ارائه الگوي تصميم گيري كه اطالعات موجود

.شود

)Synthesis(تضاد يا تعارض

و تبين روشي كه مردم در و روشي كه نوعي وري هنجاري رفتار معقوالنه تجويز مي نمايدئاقع تصميم مي گيرند

و تعارض قابل توجه وجود  .داردتضاد

:نه واقعي،ولي شواهد زيادي وجود دارد تا باوركنيم كه فاصله بين اين دو روش بيشتر جنبه ظاهري دارد

و بازار بازتابي از روابط بنيادي يكد)) افراد موجود در جمع(( شايد تعصبات فردي-1 يگر را خنثي مي كنند

.اقتصادي باشد

، جنبه اقتصادي نداشته باشد، براي فرد-2 مي تواند) از نظر محتوايي(، آنچه براي شركت، از نظر محتوايي

. جنبه اقتصادي داشته باشد

يقات مربوط به بحث بخش پيش دو در تحق. با وجود اين، نبايد مسئله تعارض را به طور كلي ناديده گرفت

از يك ديدگاه انسان منطقي وجود داردكه از سيستم هاي. ديدگاه متمايز درباره رفتار انسان، ارائه شده است

بسيار پيشرفته رايانه اي استفاده مي كند، ولي در اين راه هزينه هاي زيادي از بابت اين محاسبه ها تحمل مي 

و بسيار جايز الخطا است، بدون توجه ديدگاه ديگر انساني. نمايد را در نظر مي گيردكه از خرد كمتري برخوردار

. تكيه مي نمايد) نه از روي موازين علمي( به هزينه ها به روش هاي تخميني 

)Ethical Approach( رويكرد مبتني بر اصول اخالقي

ت)) چگونه مي توان تصميم درست اتخاذكرد؟((قدمت بحث و به پيش از شكيل واحدهاي تجاري مي رسد

كه.تشكيل دهنده زيربناي اصول اخالقي يا آئين رفتار حرفه اي است نظريه پردازان اصول اخالقي بر اين باورند

: دسته يا گروه گسترده قرار مي گيرند2براي اتخاذ تصميم چندين راه وجود دارد اين راهها در 

بر) Deontological(رويكرد وظيفه شناسي-1 آنچه(انگيزه ها براي دستيابي به هدف تاكيد مي كند كه

).درست است

بر) Teleological(رويكرد هدف گرايي-2 ).آنچه خوب است(هدف متمركز استكه
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.يك نمونه از رويكرد هدف گرايي، رويكرد مطلوبيت گرايي است

)Utilitarianism(مطلوبيت گرايي

گرايي در شكل كالسيك خود، مدعي اين ديدگاه است كه فرد بايد به گونه اي عمل كند كه منافع مطلوبيت

.خود را به حداكثر برساند

و سعي در حداكثر اگرچه از ديدگاه بسياري از تئوري هاي اقتصادي فرد در پي عاليق شخصي خودش است

.را خودپرستي مي دانندكردن تابع مطلوبيت خود مي باشد، ولي اخالقيون اين مطلب

مشكلي كه مطرح. نقش تدوين كنندگان مقررات اين است كه منافع همه اعضاي جامعه را به حداكثر برسانند

و  كه اين كار حتي ممكن است مي شود مربوط به اشكالي است كه در مقايسه منافع افراد به وجود مي آيد

يعني. اددانان به ديدگاه مطلوبيت پارتو توجه نمايندهمين وضع باعث شده است كه اقتص. امكان پذير نباشد

.رسيدن به نقطه اي كه نمي توان وضع يك نفر را بهبود بخشيد، مگر اينكه به ديگري صدمه رسانيد

)Utilitarianism(مطلوبيت گرايي

ش ود مستلزم چنين به نظر مي رسدكه كمتر تصميمي كه هيئت استانداردهاي حسابداري مالي با آن روبه رو مي

بيشتر گزينه ها مستلزم ارائه. انتخابي شود كه وضع بخشي از جامعه بهبود بخشد، ولي به هيچ كس صدمه نزد

، ثروت از يك گروه به گروه ديگر منتقل مي شود به بيان. اطالعاتي است كه به موجب آنها به صورت بالقوه

م و .شخص مي باشدديگر، گزارشگري مالي داراي نتيجه هاي اقتصادي قطعي

همين نتيجه هاست كه باعث مي شود گروهي متخصص به نفع يا عليه برخي از پيشنهادها در برابر

و ديدگاه هاي تخصصي خود را ارائه نمايند .استانداردهاي حسابداري مالي به رايزني بپرازند

ك نندگان بالقوه صورتهاي مالي ارائه يكي ديگر از راه هايي كه مي توان در زمينه آنچه اطالعات مالي به استفاده

.مي كنند مطرح نمود اين است كه از زاويه رويكرد وظيفه شناسي به قضيه نگاه كرد

: با توجه به هدف هاي ما ،رويكرد مبتني بر وظيفه شناسي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد

 رويكرد مبتني بر حقوق بشر) الف

 رويكرد مبتني بر عدالت)ب
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)Human Rights(رد مبتني بر حقوق بشر رويك

تئوري هاي مبتني بر حقوق بشر بر اين اساس قرار دارند كه ما بدان سبب كه انسان هستيم داراي حقوق

دولت متعهد است كه خبرهاي مربوط به اقدامات خود. حق دانستن يكي از اين حقوق است. طبيعي مي باشيم

ان سبب كه اين اقدام موجب افزايش رفاه اجتماعي مي شود بلكه بدان را به آگاهي عموم مردم برساند نه بد

.سبب كه، كساني كه راي مي دهند داراي چنين حقي هستند

از همين ديدگاه مردم حق دارند از اطالعات مالي شركتها آگاه شوند زيرا موجوديت شركتها فقط با رضايت

.همين مردم ميسر مي شود

:حسابداري انگليس به اين نتيجه رسيد كه كميته تدوين استانداردهاي

و عملكرد واحد و اطالعات مربوط به منابع هدف اصلي گزارشات شركت ها اين است كه معيارهاي اقتصادي

اين حق معقول زماني. تجاري را براي كساني كه به صورت معقول حق دريافت اين اطالعات را دارند گزارش كند

مان بر منافع يك گروه استفاده كننده اثر بگذارد يا امكان اثر گذاري آن وجود وجود دارد كه فعاليت هاي ساز

.حق مسلم گروه استفاده كننده آگاه بودن از اطالعات اين سازمان است. داشته باشد

) Neutrality( بي طرفي

ئه شده كه داراي يكي از معماهاي هيئت استانداردهاي حسابداري مالي اين است كه بسياري از استانداردهاي ارا

و به نفع عده ديگر است . نتايج اقتصادي براي گروه هاي ذينفع است، به ضرر عده اي

و بدون تعصب يا با اين وجود، هيئت استانداردهاي حسابداري همچنان داراي موضع عرضه اطالعات بي غرضانه

:اين موضوع را مي توان توسط تئوري حقوق بشر حل كرد. يكسونگري است

، ولي شايد بتوان شايد هرگز امكانپذير نباشد تا استانداردهايي را تدوين كرد كه منافع همگان در آن رعايت شود

. استانداردهايي را تدوين كرد كه بر حق دانستن افراد به صورتي يكسان اثر بگذارد

و حقو بلكهق افراد هدايت بشود نظريه پردازان عدالت بر اين باورند كه فعاليت هاي درست نبايد به وسيله اهداف

.ردك تعيينبايد اقدامات مزبور را مسير بودن منصفانه
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در گزارش حسابرس رعايت انصاف به اين معني است كه حسابرس اصول پذيرفته شده حسابداري را رعايت كرده

بر)Scott( دكتر اسكات. است پايه اصول زير نظريه پرداز حسابداري در صدد برآمد استاندارد هاي حسابداري را

:قرار دهد 

.در مورد همه گروههاي ذينفع در امور مالي مورد پوشش حسابها يكسان عمل شود-)justice( عدالت-1

.حسابها نبايد به صورت وسيله اي براي ارائه گزارشات نادرست درآيند-)truth(حقيقت-2

و غيره نبايد-)fairness( انصاف-3 .منافع گروه خاصي را تامين كند رويه ها مقررات حسابداري

و انصاف )Justice and Fairness(عدالت

از))موريس مونيتز(( كه» اسكات«رئيس واحد تحقيقات هيئت اصول حسابداري، با نقل قول يادآور مي شود

روش مفيد يا سودمند حسابداري مي تواند به راحتي به گونه اي مورد استفاده قرارگيردكه منافع گروه هاي 

، سازمان هاي قانون گذاري، سرمايه گذا ران يا ماموران ماليا«خاصي مانند  ».تي را تامين كندجامعه تجاري

كه)) جيمز پاتيلي(( از((استاد دانشگاه ايالتي لويي زيانا ادعا كرد هدف اصلي حسابداري مالي اين است كه

و منافع نسبي اقتصادي بخش هايي از سيستم اقتصادي را تامين نمايد رعايت انصاف نسبت. ديدگاه مالي، حقوق

ه استانداردهاي اصلي است كه مي توان بدان وسيله به اين هدف به همه گروه ها يا بخشي هاي اقتصادي از جمل

.))يافت دست

از(رئيس سازمان حسابرسي ارتور اندرسن)) لئونارد اسپاسك(( چنين) شركت بزرگ حسابداري آمريكا5يكي

و اين صورتهاي مالي بايد«: گفت به صورت همه استفاده كنندگان ازصورت هاي مالي بايد آنها را منصفانه بدانند

و حافظ منافع  مبنايي در آيند كه بوسيله آن منافع متضاد استفاده كنندگان به روشي كه مويد يك روش قانوني

».و حقوق اقتصادي آنها باشد،مطرح شود

)contracts( قرارداد

د.م كه موجوديت شركت ها فقط در سايه رضايت عموم مردم ميسر مي گردديگفت ر برخي ها اين رضايت را

و آشكارا، ابراز مي نمايند كه بين شركت وگروههاي ذينفع بسته مي شود .قالب يك قرارداد تلويحي

اساس فرض مزبور بر اين. فرض بر اين است كه طرف هاي قرارداد منافع خويش را به حدا كثر مي رسانند

د و فعاليت خود با هدف ست يابي به سطح معيني گذاشته مي شود كه افراد درصدد به حداقل رسانيدن تالش
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در جايي كه مقصود از به حداكثر رساندن فعاليت اين است كه هر جا امكان پذير باشد(از پاداش بر مي آيند

و مدير مي كوشند بر اين رفتار نظارت كنند تا منافع خود را به حدا كثر ). افرادكم كاري خواهند كرد مالك

و از سوي ديگر ميزان تالشي را  . كه در اين راه به عمل مي آورند به پايين ترين حد ممكن برسدبرسانند،

مي. است» انصاف«، روش مبتني بر رعايت» تئوري قرارداد«روش ديگر از اين ديدگاه قرارداد به اين سبب نقض

نقض هريك از اين قراردادها به معناي.شود كه طرف ديگر مي خواهد همان كار را به گونه ديگري انجام دهد

را يك جايگزين ارزان قيمت براي» صداقت«از ديدگاه كسب منفعت، مي توان. است» رعايت انصاف«قض اصلن

!دانست» حسابرسي«

a(روش اثباتي در رابطه با اصول اخالقي positive approach to ethics(

و يا رفتار نكندرفت را روشي مي دانند كه فرد بايد) يا رعايت اصول اخالقي(» اخالق«در زمان كنوني مي.اركند

. را مطالعه عادت هايي دانست كه در واقع رفتار افراد را تعيين مي نمايند) يا رعايت اصول اخالقي(توان اخالق

و رسوم اهميت الزماساس مطلوبيت گرايي تئوري اقتصادي كه بر .قائل نمي شودرا قرار دارد، براي عادت ها

و محاسبات مي توانچون به گذشته برگرديم، مشاهده كرد كه تصميمات تحت تاثير عرف يا عادت اجتماعي

كه. فردي قرار مي گيرد از ديدگاه مطلوبيت گرايي يا كسب سود مي توان موضوع را بدين گونه توجيه كرد

و سنت بسيار زياد است ولي توجه كردن به اين موضوع كه كارهاي زيادي. هزينه حركت خالف جهت عرف

ها نتيجه استثنااغلب اين. خي از افراد انجام نمي دهند موجب پيچيده تر شدن موضوع مي شوداست كه بر

، اتخاذ مي گردند اغلب اصوله اين دليل،ب. تصميماتي است كه برپايه اين پرسش كه چه چيز درست است

.اخالقي چارچوپي ارائه مي كند كه مي توان تصميمات را در آن چارچوپ اتخاذ كرد

در اين زمينه بايد تحقيقات. هنوز هم كاربرد تئوري اصول اخالقي در حسابداري دوران كودكي خود را ميگذراند

. بيشتري انجام شود

)summary(خالصه

 بررسي هدفهاي مربوط به مطالعه تصميم گيري هاي فردي در حسابداري�

 گيريديدگاه هاي تئوري هنجاري درباره نقش اطالعات در فرآيند تصميم�

و سطح گروهي در تئوري هنجاري�  بررسي در سطح نمايندگي
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و ثبات عملكرد شيوه� و توان تجزيه تحليل افراد وتعصبات فردي مثل مبناي اتكا بررسي تئوري اثباتي

و تحقيقات صورت گرفته و تدوين استانداردها  تدوين سياست هاي حسابداري

و يكي از مسئله هايي كه هنوز بايد حل شود مربوط به شناخت رابطه مستقيم بين تئوري هاي بازار سرمايه

مي. تصميمات فردي است و نيز اينكه بازار در حال تعادل تئوري بازار سرمايه بيانگر اين است كه بازاركارآست

، قيمت هاي اوراق بهادار داراي يك رابطه بهينه با  و با توجه به محدوديت هاي عمومي در دسترس باشد

اگر قرار. تحقيق درباره رفتار فرد بيانگر اين است كه تصميمات فردي كامال، مطلوب نيست. باشند يكديگر مي

است همه تصميمات فردي به صورت كامل مطلوب نباشند چگونه مي توان مجموعا تصميمات را مطلوب نمود؟ 

فك. شايد نتيجه تحقيقات آينده بتواند به اين پرسش پاسخ دهد ر كنيم كه يا بازار كارايي الزم ما تنها مي توانيم

و يا اينكه تصميمات به كمك و يا اينكه تعداد تصميمات شخصي اتخاذ شده به حد كافي بهينه بوده را ندارد

، بهينه شده است و يافته هاي عاري از تعصب  .. الگوهاي پيشرفته

Setting Accounting Policy 

 تدوين خط مشي حسابداري

.ي حسابداريتعريف خط مشها.1

و مخالف در تدوين مقررات براي خط مشهاي حسابداري.2 .مقايسه ديدگاههاي موافق

.شرح اثر خط مشهاي حسابداري بر استفاده كنندگان مختلف گزارش هاي مالي.3

.تفسير ديدگاههاي موافق در مورد نقش مناسب دولت در تدوين استانداردهاي حسابداري.4

.حسابداري در اياالت متحده آمريكا با مقررات موجود در ساير كشورهامقايسه مقررات.5

:نگاهي گذرا بر مهمترين عناوين فصل

و مخالف:مقررات حسابداري ي موافق  ديدگاه
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هيچ شاهد ومدرك تجربي در دست نبود مبني بر اين كه تدوين مقررات حسابداري به وسيله 1934در

.ر به تامين هدف هايي خواهد شد كه براي آن در نظر گرفته شده است كميسيون بورس واوراق بهادار منج

مدارك وشواهدي دردست است مبني بر اين كه كنگره آمريكا هنگام صدور دستور براي تشكيل كميسيون

و )) حسابرسي((را به جاي )) حسابداري(( بورس واوراق بهادار كشف(( را به عنوان)) حسابرسي(( گرفته بود

 مي دانست)) كالهبرداري

مدارك وشواهد زيادي وجود دارد مبني بر اين كه تدوين مقررات براي ارئه گزارشات مالي نتوانسته است مانع از

.كالهبرداري هاي مالي بشود

؟ 1934آيا اقدام  عمل مناسبي بود

م  ردم عادي آمريكا ست؟در واقع آيا ساختار كنوني شيوه تدوين مقررات مربوط به گزارشگري مالي به نفع

.

 دواي درد يا بالي جان: مقررات

مقررات ريشه-1.در اينجا سه دليل ارائه مي شود. چند ين دليل ارائه مي نمايند)) ارو((منتقدان عالوه بر تئوري

-3.تدوين كنندگان مقررات مقهور كساني مي شوند كه مقررات بر آنها اعمال مي گردد-2.در بحران دارند

.وين كنندگان مقررات به جاي اينكه داراي ابتكار عمل باشند حالت انفعالي به خود مي گيرندتد

نظريه پردازان همواره ياد آور مي شوند كه تقريبا هميشه مقررات در واكنش به بحران هاي: ريشه در بحران

ت متحده آمريكا با بحران نمونه قابل ذكر اين است كه مقررات مالي شركتها در اياال. مشخص مطرح مي شوند

شد 1929بازار سهام در . آغاز

:تئوري تسخير شدگان

قانون گذار در خدمت تامين منافع كساني است كه براي آنان قانون تدوين مي كند واز همين ديدگاه يك

ر از اين بسياري بر اين باورند كه كميسيون بورس اوراق بهادا. سازمان گسترده مورد حمايت به وجود مي آورد

.قاعده مستثناست

:اقدام انفعالي
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منتقدان به اين موضوع اشاره مي كنند كه تدوين مقررات حالت انفعالي دارد، يعني هميشه قانون گذار خود را

بر. در آخرين صحنه مبارزه مي بيند  براي مثال هيات اصول حسابداري در مورد مقررات مناسب براي مديريت

به تجميع منافع ابراز نظر نكرد تا اين كه انفجار سرمايه گذاري كه موجب رشد سريع اين شيوه عمل شده بود

. پايان خود نزديك شد 

 دولت مردمي

و چرا توزيع ثروت از دست ، باعث خواهد شد كه،بي چون وضع استانداردهايي كه منافع مديريت را تامين نكند

، نقش دولتي كه به وسيله مردم انتخاب مي شود اين است با توجه به سنت مردم ساالري. مديريت خارج شود

طبق قانون اساسي حسابداران اين حق را ندارندكه بر ثروت.كه با توجه به راي اكثريت مردم، ثروت را توزيع كند

 عده اي بيفزايند به ضرر عده اي ديگر 

ها از دست حسابداران خارج از اين رو ناچارا نتيجه هاي اقتصادي ايجاب مي كند كه تدوين استاندارد

.شودو در اختيار دولت قرار گيرد

:مقايسه تدوين استانداردها با تدوين قانون

فرآيند تدوين استانداردهاي حسابداري را مي توان با تدوين قانون مقايسه كرد دادگاهها اين اجازه را دارند كه

و شكايتهاي قبلي به شك و با توجه به رويدادها و راي نهايي صادر كنندطبق قانون ولي.ايتهاي مطرح رسيدگي

. اين وظيفه بر عهده دولت است. در اياالت متحده آمريكا تصور بر اين نيست كه دادگاهها قوانين را تدوين نمايند

درباره اينكه چگونه بايد قوانين را تفسير كرد به صورت بسيار دقيق يا با اندكي سهل انگاري، اختالف نظر وجود

و اراده مردم تدوين شونددارد آنچه در مورد قانون صادق است.، ولي ترديدي نيست كه قوانين بايد به خواسته

و.در مورد حسابداري هم صادق است هيات استانداردهاي حسابداري مالي اختيارات خود را از كميسيون بورس

و اعضاي اوراق بهادار مي گيرد وكميسيون بورس واوارق بهادار هم به وسيله اعضا ي كنگره آمريكا به وجود آمده

از اين رو هيات استانداردهاي حسابداري مالي در برابر كنگره. آن به وسيله نمايندگان مردم منصوب مي شوند

و پاسخگو است .واز مجراي كنگره در برابر نهاد سياست گذاري آمريكا مسئول

:تفويض اختيارات براي اجراي عمليات
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ديدگاه كه دولت بايد نقش محوري ايفا كند ،بالفاصله اين مطلب را هم اضافه كرد كه نقش پس از پذيرفتن اين

كه. دولت نبايد بدين گونه ايفا شود كه مقررات را به صورت مستقيم تدوين نمايد  دولت مي تواند دستور دهد

. سازمانهاي خاصي از طرف آن نهاد اين وظيفه را انجام دهند 

 كميسيون بورس واوراق بهادار هيئت استانداردهاي حسابداري مالي كنگره آمريكا

و اوراق بهادار خواهد بود ولي كنگره آمريكا.با اين استنباط كه هيات مزبور مجري خواسته هاي كميسيون بورس

.هيچ گاه نمي تواند همه مسئوليتهاي خود را به نهاد ديگري تفويض كند 

از.ئله تضاد منافع مطرح مي شود، طبق سيستم مردم ساالري بايد به راي مردم روي آوردهرگاه مس يك نمونه

و گاز ارائه شد .اين مورد مربوط به استانداردي بود كه براي صنعت نفت

 تفويض اختيارات طبق قانون

و چه غير مستقيم ،نيازي ندارد كه هر لحظه به موضوع توزيع ثروت دولت هنگام تدوين مقررات ،چه مستقيم

بلكه آن مي تواند نهادهايي با قدرت سياسي به وجود آورد، كه بنابر فرض نشان دهنده خواست مردم.توجه كند

.است

در مورد اياالت متحده آمريكا چنين به نظر مي رسد كه كنگره از طريق كميسيون بورس اوراق بهادار به

و قابل مقايسه بودن از حسابداران اجازه مي دهد كه يك سيستم حسا بداري به وجود آورند كه ثبات رويه

.ويژگيهاي آن باشدصرف نظر از اثري كه سيستم مزبور بر ثروت خواهد گذاشت

:نقش هيات استانداردهاي حسابداري مالي

 هيات استانداردهاي حسابداري مالي خط مشي هايي را تدوين مي كند كه مورد قبول همه بخش ها باشد-1

2-FASB و خود را با منافع مردم هماهنگ كند .بايد خط مشي ها را بشناسد

و مورد بحث ونيز نقاط قوت اين وظيفه هيات اين است كه گروههاي ذينفع مختلف را از خط مشي هاي مطرح

شد FASBاگر در اين مرحله يك توافق نظر به وجود نيايد، آنگاه.خط مشي ها آنها را آگاه سازد ناگزير خواهد

.كه از طريق كميسون بورس اوراق بهادار اين مسئله را به كنگره آمريكا منتقل كند تا راه حلي ارائه گردد

و شيوه تصويب قانون : فرآيند تغيير استانداردهاي حسابداري
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هم اثرات گسترده قوانين.گاهي فرآيند تغيير استانداردهاي حسابداري را با شيوه تصويب قانون تشبيه مي كنند

.بنابراين كنگره قانون اساسي اياالت متحده آمريكا وبا نظارت دادگاهها قوانين را تصويب مي كند.اي دارند

هنگامي كه چارچوب نظري را به عنوان قانون اساسي مطرح كرديم بين قانون وحسابداري نوعي تشابه به وجود

،.آمد به صورت مستقيم از چارچوب نظري استخراج شود،درست به الزامي ندارد كه استانداردهاي حسابداري

همان گونه كه هر قانون جديدي را به صورت مستقيم از قانون اساسي اياالت متحده آمريكا استخراج نمي 

.كنند،ولي آنها بايد در اين چارچوب قرار گيرند

و سياست :اصول حسابداري

ق روش سياسي. الب مقايسه اصول وسياست مطرح مي شودبحث در مورد استانداردهاي حسابداري اغلب در

. است) مبتني بر فناوري(درست نقطه مقابل روش فني

در واقع نقش هيئت.ولي مطلب مورد بحث اين است كه هر يك از اين روشها بايد از روش ديگر حمايت كند

وه اندازه گيري سود وتعيين استانداردهاي حسابداري مالي اين است كه تحقيقاتي را به عهده گيرد وبراي شي

شد. ارزش قواعدي را تدوين كند .ولي نقش مزبور در سايه يك فرآيند سياسي به هيات داده

:در جستجوي توافق نظر

كليد موفقيت هيات استانداردهاي حسابداري مالي در اين است كه بتواند گروههاي ذينفع را به توافق نظر

آزاردهنده است، زيرا تئوري مزبور مدعي است كه اين نهاد )) Arrow((ري تئوFASBبراي سازماني مثل.برساند

علي رغم اينكه سعي خود را مي نمايد كه به شيوه مردم ساالر اداره شود، ولي اعضاي هيات خواستهاي خود را 

ي ذينفع تحميل مي كنند،مگر در مواردي كه دررابطه با پيشنهادها به اكثريت آرا برسند ازي نيستني.بر گروهها

تنها كافي است كه همگان درباره شيوه تدوين. كه در مورد نتيجه هاي خاص اين نوع توافق نظر به عمل آيد 

.استاندارهاي حسابداري به توافق برسند

آنچه. مي نامند)) اصول پذيرفته شده حسابداري((توافق نظر در نهايت به صورت عبارتي در مي آيد كه آن را

. است كه چه كساني بايد اين اصول را پذيرفته باشندروشن نيست اين 
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:نتيجه

، اين است كه فاصله بين افشاي اطالعات شركتها ،روشهاي هدف خط مشي هاي حسابداري در سطح ملي

و  و گزارشگري مالي را كاهش داد ونيز مقدار و روش ارائه اطالعات در صورتهاي مالي سنجش واندازه گيري

ر .ا كه در گزارشات مالي منتشر مي شوند،تغيير دادكيفيت اطالعاتي

از اين رو تاثير خط مشي هاي حسابداري تدوين شده به وسيله هيئت استانداردهاي حسابداري مالي،كميسيون

و گزارشات  و اوراق بهادار وساير سازمانها اين است كه ميزان اختيارات شركتها را در ارائه صورتهاي مالي بورس

.محدود كنند

:مروري بر فصل�

 هدف از ارائه اطالعات مربوط به جريان هاي نقدي.1

آن.2 و پيش بيني  ارائه صورت جريان وجه نقد

آن.3 و مقايسه تعاريف  محاسبه سود

و سود، دو مفهوم اساسي حسابداري محسوب مي شوند كه هر دو در نهايت به جريان وجوه نقد، زيربناي سرمايه

و خروج وجه نقد از واحد انتفاعي، اصوليبنابراي. آن بستگي دارند ترين ن، در تحليل نهايي، جريانهاي ورود

ميرويدادهايي است كه اندازه و قاعدتاً سرمايهگيريهاي حسابداري بر آن مبتني و اعتباردهندگان بر باشد گذاران

ميمبناي آن تصميم . كنندگيري

و سود از ديدگاه حسابداران :سرمايه

و سود را حسابداران� معموال سرمايه را مترادف ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام عادي درنظر ميگيرند

.مترادف سود خالص تعلق گرفته به سهامداران عادي تلقي مي كنند

و سود از ديدگاه اقتصادي :سرمايه



ACCHelper.com 

 79

ين سرمايه سرمايه عبارت است از ارزش همه پول هايي كه دراختيار واحد انتفاعي قرار گرفته است بنابرا�

و ساير اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعي مي  و سهام عادي شامل تمامي ديون، سهام ممتاز

.باشد

مي� ميسود را و اعتباردهندگان تحصيل سود مبتني. شودتوان مبلغي تعريف كرد كه توسط سهامداران

سبر اين تعريف، غالباً سود واحد انتفاعي ناميده مي ود خالص متعلق به سهامداران عادي، شود تا از

و تامين مالي از آن كسر به بيان ديگر، سود واحد انتفاعي سودي است كه هزينه. متمايز گردد هاي بهره

.نشده است

و سود� :اهميت وجه نقد در ارتباط با سرمايه

و سود به اين دليل حايز اهميت است كه معرف قدرت خري ميوجه نقد در ارتباط با سرمايه توان در دي است كه

و خدمات مورد نياز خود برسانند . اقتصاد بازار به اشخاص يا موسسات ديگر انتقال داد تا به مصرف تهيه كاالها

ميبنابراين، بسياري از اندازه و انتظارات آينده مبتني گيريهاي حسابداري بر جريان وجوه نقد در گذشته، حال

.باشد

و:(Revenue)درامد فروش� معموال بر مبناي خالص وجه نقدي كه انتظار مي رود از فروش كاال

.خدمات تحصيل گردد اندازه گيري ميشود

معموال بر مبناي وجه نقد پرداخت شده يا وجه نقدي كه انتظار ميرود براي:(Expenses)هزينه�

.تحصيل كاال يا خدمات پرداخت شود اندازه گيري ميشود 

و پرداخت هاي نقدي اتي به دوره جاريت):(Accrualsتعهدات�  خصيص بخشي از دريافت ها

و پرداختهاي نقدي گذشته به دوره جاري يا دوره) (Deferralsاقالم انتقالي� انتقال بخشي از دريافتها

 اتي 

و سود حدود زيادي بر گردش واقعي وجوه نقد يا مورد انتظار� و بدهي ها اندازه گيري تئوريك دارايي ها

ميباشد مثال در اندازه گيري دارايي ها ،ارزش فعلي يك قلم دارايي غالبا به عنوان ارزش تنزيل مبتني

بدهي ها نيز. شده دريافتهاي نقدي خالصي كه مي توان از به كار گيري ان تحصيل كرد تعريف ميشود 
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با اين.د بر حسب ارزش تنزيل شده وجوه نقدي كه در اينده پرداخت خواهد شد اندازه گيري ميگرد

.ترتيب ،سود را نيز مي توان بر اساس تغييرات وجوه نقد مورد انتظار تعريف كرد 

 اهميت گزارش جريان هاي نقدي�

و تعصب در تهيه گزارش.1 گزارش نمودن جريان هاي نقدي به عنوان عاملي براي پرهيز از يكسونگري

 هاي مالي 

و زيان وترازنامه صورت جريان هاي نقدي به عنوان مكملي براي صورت.2  سود

: ديدگاه اوجين فوگم در خصوص رد كردن تئوري هاي مبتني بر ارزش هاي جاري

و ارزش خالص دارايي هاي و زيان صوري از طريق اعمال معيار هاي عيني براي تعيين فروش محاسبه سود

خواهد شد كه مديريت با سود زماني كه با وجوه تحقق يافته هيچ رابطه اي ندارد ،باعث)به قيمت بازار(شركت 

.هايي روبه رو شود ،ولي شايد هيچ گاه داراي وجوه نقد براي پرداخت سود يا سرمايه گذاري مجدد نباشد 

 هدف از ارائه اطالعات مربوط به جريان وجوه نقد�

OBJECTIVE OF CASHFLOW INFORMATION  

:FASBهدف اصلي حسابداري از ديدگاه�

و ساير استفاده كنندگان امكان دهد كه انتظارات خود را هدف اوليه حسابداري اين است كه به سهامداران

و يعني گزارشگري مالي بايد اطالعاتي را ارائه كند كه به سرمايه. گردش وجوه نقد آتي شكل دهند گذاران فعلي

و ابهام مربوط به دريافتها و همچنين اعتبار دهندگان كمك كند تا مبالغ زمانبندي ي نقدي مربوط به سود آتي

و وجوه حاصل از فروش، باز خريد يا سر رسيد شدن اوراق بهادار را ارزيابي كنند .سهام يا بهره

و اعتبار اشخاصي كه وجوه خود را در اختيار واحد انتفاعي قرار مي دهند، مانند دارندگان سهام ممتاز، عادي

هاي واجد گذاري كسب كنند كه از نرخ بهره بازار، در سرمايهاي دهندگان، انتظار دارند كه براي پول خود بازده

گذاري مورد نظر تحصيل به بيان ديگر، ارزش فعلي وجوه نقدي كه از سرمايه. مخاطره مشابه، كمتر نباشد

گذاري بزرگتر از صفر گذاري شده باشد يعني ارزش فعلي خالص سرمايه شود نبايد كمتر از وجوه سرمايه مي

.باشد

 NPV:ش فعلي جريانهاي نقدي آتيارز
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 براي بدست اوردن ارزش فعلي ميتوان از رابطه رياضي زير استفاده كرد

: در رابطه باال

CFj=جريان وجوه نقد در سالj

R=نرخ بهره بازار 

V0=و ارزش فعلي سرمايه  گذاري در دوره زماني صفر،

گذاري تمايل گذار بالقوه در صورتي به سرمايهفرض شود، سرمايهIگذاري اوليه مساوي چنانچه مبلغ سرمايه

.دهد كه باشدنشان مي

و در اختيار آنان هاي آتي وجوه نقد را براي هر يك از سرمايه چنانچه بتوان جريان� گذاران برآورد كرد

مي. آيد قرار داد وضعيت بسيار مناسبي پديد مي آتي وجوه نقد را با قطعيت هاي توان جريان اما نه

و نه ارائه گزارش بنابراين جايگزين عملي براي. هاي انفرادي از لحاظ هزينه قابل توجيه است برآورد كرد

مي چنين گزارش . باشد هايي، ارائه اطالعات درباره گردشهاي نقدي گذشته واحد انتفاعي بطور كلي

مي اينك مي در واند مبناي مناسبي را براي پيشت توان گفت گردش وجوه نقد در گذشته بيني گردش وجه نقد

مي با اين ترتيب هر يك از سرمايه. آينده فراهم كند توانند برآوردي از سهم خود را از كل گردش وجوه گذاران

در محاسبه ارزش فعلي جريانهاي نقدي به سرمايه. نقد واحد انتفاعي محاسبه نمايند و اعتباردهندگان گذاران

مي گيري تصميم .كنند ها كمك

: ارزش فعلي قبلي را مجدداً در سطح واحد انتفاعي به شرح زير ارائه كرد مي توان معادله.

:در رابطه باال

TVj=ارزش كل واحد انتفاعي در دوره زمانيjو

ENCFJ=جريان وجوه نقد مورد انتظار واحد انتفاعي در دوره زمانيj

و� به بنابراين، دليل اصلي تهيه ارائه صورت جريان وجوه نقد تاريخي در سطح واحد انتفاعي اين است كه

و اعتباردهندگان امكان مي . دهد كه واحد انتفاعي را با فرض تداوم فعاليت آن ارزشيابي كنندسهامداران
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و گذاري هر يك از سرمايهتواند در مدل سرمايهاين ارزش مي و اعتباردهندگان گنجانده شود گذاران

. گيري قرار گيردبناي تصميمم

و ارزش بازار�  ارزش فعلي

Present Value And Market Value  

چنانچه ارزش يك سرمايه گذاري بيش از بهاي تمام شده ان باشد سرمايه گذار بازده اي : نرخ بازده داخلي

معموال با اصطالح نرخ بازده بيش از نرخ بهره بازار در طول مدت سرمايه گذاري تحصيل مي كند اين نرخ بازده 

.داخلي يا نرخ بهره موثر مورد اشاره قرار مي گيرد 

در بازار كارا رقابت بين سرمايه گذاران باعث مي شود كه نرخ كسب شده از محل سرمايه گذاري بر اساس نرخ

و در نتيجه ارزش اوراق بهادار با بهاي تمام شده آنها برابر شود لذ :ا در بازار كارابهره بازارتعيين شود

. به عبارتي قيمت اوراق بهادار سرمايه گذاري شده با ارزش جريان هاي نقدي مورد انتظار برابر است

:از رابطه فوق مي توان رابطه زير را استنتاج كرد

و� و حساس مدل هاي قيمت گذاري و زمان بندي گردش وجه نقد آتي ،اجزاي اصلي احد برآورد مبلغ

و اوراق بهادار مربوط محسوب مي شوند  برآورد مخاطره مربوط به واحد انتفاعي در تعيين نرخ.انتفاعي

و عاملي  بازده بازار كه در تنزيل گردش وجوه نقد در آينده مورد استفاده قرار مي گيرد موثر است

.اساسي به شمار مي ايد

بندي گردش انتظارات ايجاد شده درباره مبلغ، زمانتر باشد، هر قدر افشاي اطالعات مالي اثر بخش�

گذاري مربوط گذاري سرمايه تر باشد قيمت هر چه انتظارات مزبور صحيح. تر خواهد بود وجوه نقد صحيح

مي اوراق بهاداري كه با كارايي كم، قيمت. نيز كارآمدتر خواهد بود شوند، يعني خوش بيني بيش گذاري

گذاران مربوط وجوه نقد آتي آن وجود داشته است، موجب زيان سرمايهاز حد الزم در مورد گردش 

. خواهد شد

 بيني وجه نقدسود خالص براي پيش�

Net Income As A Predictor Of Cash  
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بديهي است در مواردي كه مديريت واحد انتفاعي توزيع سود سهام را بر مبناي درصدي از سود خالص تعيين

ميمي بركند، گيري درباره اما در تصميم. بيني سود خالص، سود سهام آتي را نيز برآورد كرداساس پيشتوان

:مانند.گيردتوزيع سود سهام، پارامترهاي متعدد ديگري نيز مدنظر قرار مي

 در دسترس بودن وجه نقد.1

و توسعه.2 و هدفهاي واحد انتفاعي در ارتباط با رشد سرمايه  فرصتها

ان.3  تفاعي در مورد تامين مالي از خارج از شركت خط مشي واحد

بيني كننده سود سهام اما يكي از نارساييهاي جدي سود خالص گزارش شده به عنوان پيش�

و ماهيت. ها با درآمد فروش مناسب نيست آتي اين است كه در بسياري از موارد، مقابله هزينه

. باشد بسياري تخصيصهاي حسابداري نيز اختياري مي

شده شده باال را ندارد فاده از گردش وجه نقد براي پيش بيني سود سهام اتي نارسايي ذكراست�

و پرداختهاي نقدي را تغيير دهد . مگر در مواردي كه مديريت زمان بندي برخي از دريافتها

و انعطاف�  پذيري مالينقدينگي، توان واريز بدهيها

Liquidity, Solvency, Financial Flexibility  

و انعطاف پذيري مالي به اين دليل مفيد است كه :اطالعات مربوط به توان واريز بدهي ها

.به پيش بيني ارزش هاي مورد انتظار كمك مي كند.1

.پيش بيني احتماالت بازده هاي اتي را امكان پذير مي سازد.2

.مخاطرات ياري مي كند سرمايه گذاران را در ارزيابي.3

�

نقدينگي عبارت است از توان نسبي واحد انتفاعي در تبديل داراييها به وجه نقد كه بعضاً با عنوان�

نقدينگي همچنين ارتباط بين بدهيهاي كوتاه مدت. گيردنزديكي دارايي به وجه نقد مورد اشاره قرار مي

و داراييهاي نزديك  ميواحد انتفاعي را با وجوه نقد . كندبه وجه نقد ارزيابي
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توان واريز بدهيها به توان واحد انتفاعي در تحصيل وجه نقد يا در دست داشتن وجه نقد براي تامين�

.نيازمنديهاي مربوط اشاره دارد

پذيري مالي به معناي توان واحد انتفاعي در تامين وجه نقد در فاصله كوتاهي از دريافت اطالع انعطاف�

ميبيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايهديهاي مالي پيشدرباره نيازمن . باشدگذاري

ها� :اهميت توان واريز بدهي

مي اهميت توان واريز بدهي و تداوم فعاليت آن را امكان پذير نبود. سازد ها در اين است كه بقاي واحد انتفاعي

مي توان واريز بدهي و اعتبار دهندگان تواند به ورشكستگي، تصفيه ها و از دست رفتن حقوق سهامداران اجباري

ها به ورشكستگي نيز منجر نشود ممكن است موجب تجديد ساختار چنانچه نبود توان واريز بدهي. منجر شود

و اعتبار دهندگان گردد و تحمل زيان سهامداران و حقوق سهامداران در برخي موارد حتي احتمال نبود. بدهي

ميه واريز بدهي و اعتبار دهندگان بشود زيرا اين مخاطره موجبا نيز تواند موجب تحمل زيان سهامداران

و اوراق قرضه يا افزايش آتي هزينه تامين مالي از طريق  واكنش منفي بازار اوراق بهادار يعني كاهش قيمت سهام

.استقراض يا افزايش سرمايه خواهد شد

و پيش� جارائه  ريان وجوه نقدبيني اطالعات مربوط به

The Presentation And Prediction Of Cash Flow Information  

و اعتبار دهندگان مي توانند با در اختيار داشتن انواع اطالعات مرتبط با گردش وجه نقد به شرح سرمايه گذاران

: زير نسبت به پيش بيني توزيع وجوه نقد اتي توسط واحد انتفاعي اقدام كنند

ه نقد مربوط به عمليات اصلي جاري واحد انتفاعيجريان وجو.1

 جريان وجوه نقد اتفاقي يا احتماال مكرر غير مرتبط با عمليات جاري واحد انتفاعي.2

و موجوديها يا تحصيل آن از طريق فروش اقالمي.3 جريان وجوه نقد الزم براي افزايش تاسيسات عملياتي

. كه براي عمليات آتي ضرورت ندارد

ب.4 و سهامداران به عنوان بخشي از تامين وجوه نقد دست آمده يا پرداخت شده به دارندگان اوراق قرضه

.مالي واحد انتفاعي

و سود سهام به سرمايه.5  گذاران داراي اولويت، مانند سهامداران ممتازپرداخت بهره
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:شكل صورت جريان وجوه نقد شامل سه بخش زير استFASBطبق�

و پرداختهاي.1  عملياتي صورت دريافتها

 صورت فعاليتهاي تامين مالي.2

 گذاري صورت فعاليتهاي سرمايه.3

 انتقادات وارده به شكل صورت جريان وجه نقد�

به� برخي از واحد هاي انتفاعي كماكان تمايل دارند كه وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي را

و تعديال.صورت غير مستقيم تهيه كنند  ت الزم را براي محاسبه خالص يعني با سود خالص شروع كنند

وجوه نقد حاصل از فعاليتهاي مرتبط با عمليات به عمل آورند اما اين روش موجب مخفي ماندن

و كنار گذاشتن آن ارجح است  .بسياري از اطالعات ميشود

برخي از صاحبنظران نيز معتقدند كه بعضي از اقالم بايد در طبقه بندي هاي ديگري منظور شوند مثال�

درب هره پرداختي يا سود سهام دريافتي به جاي اينكه در فعاليتهاي عملياتي طبقه بندي شوند

كه.فعاليتهاي سرمايه گذاري لحاظ گردند  اما موضع هيات استاندارد هاي حسابداري مالي اين است

بندي اطالعات تفضيلي در صورت گردش وجوه نقد ارائه شود تا استفاده كنندگان بتوانند راسا طبقه 

.مطلوب خود را انجام دهند 

و نقيض در مورد ماهيت معادل وجه نقد :ديد گاه هاي ضد

:از ديدگاه هيات استاندارد هاي حسابداري مالي�

FASB  معتقد است معادل وجه نقد عبارت است از سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت با قدرت نقدينگي بسيار باال

.ماه است كه سر رسيد نهايي آنها حداكثر سه

:از ديدگاه هيات اصول حسابداري�

APB و آن را سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت منهاي معادل وجه نقد را در سطح گسترده تري تعريف مي كند

.وام هاي كوتاه مدت مي داند 

و نقيض در مورد معامالت غير نقدي :ديد گاه هاي ضد
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:از ديدگاه هيات استاندارد هاي حسابداري مالي�

FASB پيشنهاد كرده است اطالعات مربوط به معامالت غير نقدي مانند خريد اموال از طريق تامين مالي همزمان

و سر در گمي  بايستي در يادداشت هاي پيوست صورتهاي مالي افشا شوندچون در غير اين صورت موجب ابهام

.خواهد شد 

ي در صورت جريان هاي نقدي گزارش شوند استاندارد هاي كانادايي مقرر مي كنند كه اين اقالم بايست�

و جود دارد( و نقيض ها ) هنوز هم ضد

 پيش بيني گردش وجه نقد در آينده�

Prediction Of Future Cash Flow  

:از مشكالت پيش بيني توزيع سود سهام ميان سهامداران مي توان به موارد زير اشاره كرد

ي.1  كديگر وابستگي بسياري از گردش هاي نقدي با

آن.2  نبود آگاهي سرمايه گذار از نياز واحد انتفاعي به نگهداري وجوه نقد يا افزايش

عدم آگاهي سرمايه گذار درباره ديدگاه هاي واحد انتفاعي درباره توزيع سود سهام يا سرمايه گذاري وجوه نقد.3

 موجود يا وجوه نقد قابل تحصيل از طريق تامين مالي 

:مورد انتظار براي هزينه هاي سرمايه اي پيش بيني وجوه نقد

:مخارج سرمايه آتي نوعا تابعي از موارد زير مي باشد

 ساختار سني دارايي هاي موجود

 نياز به ايجاد ظرفيت اضافي براي تامين وجوه نقد عملياتي مورد انتظار

و گسترش فعاليت هاي شركت  نرخ رشد آتي

مورد نياز براي هزينه هاي سرمايه اي بايستي به موارد زير توجه كرد معموال براي پيش بيني وجوه نقد�

:

 استفاده از اطالعات تاريخي مربوط.1
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و بر اورد هاي مديريت.2  انتظارات

و هزينه هاي سرمايه اي مربوط به جايگزين كردن.3 و توسعه تفاوت بين هزينه هاي سرمايه اي مربوط به رشد

 دارايي ها 

م و جايگزينيتمايز بين :خارج سرمايه اي رشد

و عمرمفيد مورد انتظار آن هاست:مخارج سرمايه اي جايگزيني� .اصوال تابعي از ساختار سني دارايي ها

و:مخارج سرمايه اي رشد� تابعي از نرخ رشد پيش بيني شده براي فروش شامل محصوالت جديد

.همچنين ميزان به كار گيري ظرفيت موجود مي باشد

 گيري سودهانداز�

Income Measurement  

:حسابداران به دو مفهوم اقتصادي براي تعريف سود استناد مي كنند�

از� : اين دو مفهوم اقتصادي عبارتند

)بهبود سطح رفاه(تغيير در ميزان رفاه.1

و بهاي تمام شده عوامل توليد.2  حداكثر كردن سود تحت شرايط مشخص ساختار بازار، تقاضا

مطرح شده به شرح زير نيز) FASB(م بطور ضمني در تعريف هيات استانداردهاي حسابداري مالي اين مفاهي

: است

بيانگر مفهوم حفظ(...سود جامع عبارت است از تغيير در حقوق صاحبان سرمايه واحد انتفاعي طي يك دوره«

)سرمايه 

آن(ي وجوه نقد دريافتي عمليات يك واحد انتفاعي نيز ميزان فزون) يا شكست(آزمون موفقيت نسبت) يا كسري

مي) گذاري شدهسرمايه(به وجوه نقد مصرف شده  )به حد اكثر رساندن سود(».باشددر بلندمدت

و سود از ديدگاه هاي مختلف :تعاريف سرمايه

:تعريف ايروينگ فيشر�
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ت انباشته در يك مقطع از زمان: سرمايه )مبلغ انباشته شده در يك مخزن(ثرو

)جريان مبالغ به مخزن انباشته شده طي يك دوره مشخص(جريان خدمات در طول زمان:سود

. در اين تعريف سود معرف بهره مندي از بكار گيري سرمايه است

 مقايسه سرمايه با سود�

capital  versus income  

و سود در واحد انتفاعي :تعريف سرمايه

و وام دهندگان:سرمايه تمام وجوهي است كه توسط اشخاصي خارج از واحد انتفاعي مانند سرمايه گذاران

 تامين شده است 

مبلغي است كه به تمامي تامين كنندگان وجوه واحد انتفاعي تعلق مي گيرد يعني سود شامل بهره متعلق:سود

و سود متعلق به سهامداران است .به اعتباردهندگان

سود معرف جريان ثروت يا خدمت اضافه بر مبلغي است كه براي ثابت نگهداشتن سرمايه الزم در اين تعريف

 است 

�

سود خالص، سود: تعلق ميگيرد نظير) سهامداران عادي(سودي است كه فقط به صاحبان سهام: سود جامع*

 تحقق نيافته 

مي: سود واحد تجاري* و سود جامعگيرد نظير به طور كامل به واحد تجاري تعلق  بهره، سود سهام ممتاز

:تمايز اين دو اصطالح به دو دليل اهميت دارد�

هر-1 و حقوق آنان را در تغييرات سرمايه واحد تجاري ممكن است بر جريانهاي نقدي سهامداران، تأثير بگذارد

.دهد مقطع از زمان تغيير 

و گرو-2 و تغييرات سرمايه در واحد تجاري بر ساختار سرمايه ههاي مختلف سرمايه گذار مثل اعتباردهندگان

.سهامداران تأثير دارد
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و وام دهندگان عالقه مندند بدانند : سرمايه گذاران

و توزيع سود سهام-  توان واحد انتفاعي در پرداخت سود

 تغييرات خالص در توان واحد انتفاعي براي تامين جريان هاي اتي وجه نقد-

 رشد بالقوه واحد انتفاعي-

.سود مبلغي است كه مي توان مصرف كرد بدون آنكه سرمايه كاهش يابد: آدام اسميت�

و در پايان دوره، همان رفاه اول دوره سود: هيكز� مبلغي كه شخص مي تواند طي يك دوره مصرف كند

.را داشته باشد

.به طور كلي سود معرف مبلغ مازاد نسبت به حفظ ثروت قبل از مصرف آن است�

و در آغاز دوره80ارزش خالص دارايي هاي شركت در پايان دورهاگر� در76هزار دالر هزار دالر باشد

و نپرداختن سود تقسيمي سود شد4000صورت انجام نشدن معامله برروي سرمايه اگر سهام.دالر خواهد

پر8000دالر به فروش رفته باشد وطي دوره سود تقسيمي به مبلغ 11000اضافي به مبلغ  داخت دالر

.دالر مي رسد1000شده باشدسود به

)76000 -80000) + (11000-8000 =  سود)

:نشان دهنده رفاه باشدwاگر به عبارت جبري

.

 مقايسه سود فردي با سود واحد تجاري�

Individual versus entity income  

( تغيير در ثروت سهامداران اصلي = سود تقسيمي-سرمايه پرداخت شده+  ود خالص سهامداران اصليس)

= SHCFJ + ∆MASHWJ

( تغيير در ثروت سهامداران اقليت = سود تقسيمي-سرمايه پرداخت شده+  سود خالص سهامداران اقليت)

= MICFJ + ∆MISHWJ
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( تغييردر ثروت دارندگان اوراق قرضه ها+ سود خالص دارندگان اوراق )= بهره-وام هاي جديد+ باز پرداخت

 قرضه

= LCFJ + ∆LWJ

 اين سه جريان سود باعث مي شود كل سود واحد تجاري بدست آيدادغام

و اعتبار دهندگان و اعتبار دهندگان+ تغيير در ثروت سهامداران  سود واحد تجاري= جريان نقدي سهامداران

 جريان نقدي واحد تجاري+ تغيير در ثروت واحد تجاري

ك و جريان نقدي ماهيت دقيق سود به شيوه اي بستگي دارد ه ثروت واحد تجاري بر آن اساس محاسبه مي شود

واحد تجاري در تمام حاالت يكسان است، اين همگوني جريان هاي نقدي بيانگر اهميت ارائه اطالعات راجع به

 آن است

ايي براي دار) بهاي تمام شده تاريخي يا ارزش جاري(ارزشيابي واحد انتفاعي با بكارگيري ارزش هاي ورودي-1

و سپس كسر بدهي ها و افزودن ارزش فعلي دارايي هاي پولي  هاي غير پولي

ها-2 و كسر مجموع بدهي  مجموع قيمت هاي فروش دارايي هاي شركت

 خالص گردش وجوه نقد يا خدماتي كه انتظار مي رود طي عمر شركت تحصيل شود-3

ر شده شركت در بورس اوراق بهادارارزشيابي واحد انتفاعي بر مبناي ارزش جاري سهام منتش-4

 مفروضات�

:در هر يك از روش ها فرض مي كنيم

.قدرت خريد پول در طي زمان ثابت است: الف

و بر حسب واحد پول بيان كرد:ب  ثروت را مي توان با معياري معقول محاسبه

 بر مبناي ارزش هاي ورودي)1

 ارزش ورودي تاريخي)1-1
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 ارزش ورودي جاري)2-1

 ارزش هاي ورودي تاريخي�

Historical input prices  

بهاي تمام شده تاريخي نشان دهنده وجه نقد يا معادل آن كه براي تحصيل كاالها يا خدمات در تاريخ تحصيل

.پرداخت مي شود

.اين روش معموال نشان دهنده سود سنتي حسابداري است

و هزينه هاي مربوط به آن سود حسابداري عبارت است از تفاوت بين درآمد تحق ق يافته ناشي از معامالت دوره

: نقاط ضعف سود حسابداري�

حسابداري در تصميم گيري ها مورد معموال در بيان نقطه ضعف سود حسابداري موضوع مربوط بودن سود

:پرسش قرار مي گيرد 

و تحقق درآمدبه-1  سود حسابداري دليل رعايت اصل بهاي تمام شده تاريخي

 تواند افزايش ارزش تحقق نيافته دارايي ها را در دوره زماني مشخص نمي

.شناسائي كند

.كار مقايسه را بسيار مشكل مي كند) كه مبتني بر اصل بهاي تمام شده است( تكيه بر سود حسابداري-2

.نسبتهاي مالي ممكن است گمراه كننده يا نامربوط باشند-3

و مفهوم حسابداري تحقق درآمد معرف واقعيت هايب-4 ه دليل اتكاي آن به تخصيص هاي استهالك

.اقتصادي نيست

به جز در موارد بكارگيري قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت(تغييرات ثروت به دليل تغيير ارزش هاي بازار-5

.لحاظ نمي شود)بازار 

 ارزش هاي ورودي بر اساس ارزش هاي جاري�

Current input prices 
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ي وجه نقد يا معادل آن كه در حال حاضر براي تحصيل يا جايگزيني كاالها يا خدمات ارزش جاري نشان دهنده

.بايد پرداخت شود

.حسابداري برمبناي بهاي جايگزيني كاربرد اين روش را نشان مي دهد

:ويژگي هاي اين روش

ع-1 ي صورت هاي مالي كاربرد ارزش جايگزيني به عنوان ويژگي  ناصر تشكيل دهنده

و تحقق نيافته-2  تقسيم بندي سود وزيان حاصل از نگهداري اقالم بر حسب مقادير تحقق يافته

ها-3 .به بيان كلي تر سود در اين روش هم سود عملياتي را در بر مي گيرد هم سودحاصل از نگه داري دارايي

:محاسبه سود طبق اين روش�

محاسبه سود مشابه روش ارزش هاي تاريخي است اما سود محاسبه شده شامل سود يا زيان غير در اين روش

عملياتي ناشي از تغيير قيمت ها نيز مي باشد، صرف نظر از اين كه از طريق فروش تحقق يافته باشد يا تحقق 

.نيافته باشد

 سود=جريان نقدي+ تغيير در ثروت بر اساس قيمت جاري اقالم ورودي

:ايراد وارده به اقالم ورودي جاري�

و هنگامي كه سطح عمومي اغلب اقتصاد دانان بر اين باورند كه سود را بايد بر مبناي مقادير واقعي بيان كرد

قيمت ها تغيير مي كند، اگر ارزش سرمايه در زمان هاي مختلف بر حسب واحد پولي در همان زمان محاسبه 

لذا بسياري از صاحب. آيد كه نمي تواند نشان دهنده تغيير واقعي در سرمايه باشد شود، نتيجه اي بدست مي

. نظران توصيه كرده اند ارزش سرمايه بر اساس تغيير سطح قيمت ها تعديل شود

، اندازه گيري سود از طريق)تغيير در قدرت خريد پول(در مواردي كه سطح عمومي قيمتها تغيير مي كند

.اسمي سرمايه در مقاطع مختلف زمان تغيير در سرمايه واقعي را نشان نمي دهد مقايسه ارزشهاي

: پيشنهاد صاحبنظران�

.بايد ارزش سرمايه بر اساس تغيير سطح قيمتها تعديل شود تا سود بر حسب قدرت خريد ثابت محاسبه شود
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 ارزش خروجي جاري�

Current output prices 

ي ارزش خروجي جاري راآن مبلغي از پول نقد است كه مي توان بر اساسنشان دهنده يك قلم دارايي

و چامبرز.فروخت يا يك بدهي را تمديد كرد و سپس استرلينگ مفهوم ارزش خروجي جاري را مكنيل ارائه كرد

و گسترش دادند معادل نقد“چامبرز پيشنهاد كرد كه به جاي ارزش خروجي از عبارت.آن را تاييد كردند

.اده شوداستف“جاري

:ويژگي ها

و بدهي ها بر مبناي خالص ارزش بازيافتني تجديد-1 ي دارايي ها از ديدگاه روش ارزش خروجي جاري همه

ي بازار تعيين مي شوندكه با توجه به هزينه هاي.ارزش مي شوند معموال خالص ارزش بازيافتني بر اساس مظنه

.برآوردي فروش تعديل مي گردند

بر خالص ارزش بازيافتني حالتي از حسابداري مبتني بر ارزش خروجي جاري است كه حسابداري مبتني-2

.ويژگي اصلي اين سيستم اينست كه براي شناسايي درآمد اصل تحقق به طور كلي ناديده گرفته مي شود

 محاسبه سود طبق روش ارزش خروجي جاري�

 سود واحد تجاري=تجاريجريان نقدي واحد+ تغيير در ارزش بازار تك تك دارايي ها

ارزشيابي بر اساس قيمت هاي فروش در بازار يا قيمت هاي قابل تحقق دارايي هاي واحد تجاري مي باشد كه

.به بياني ديگر اين قيمتي است كه هنگام انحالل بدست مي آيد. بدهي ها از آن كم مي شود

. در واقع قيمت ها در اين روش معرف مبلغي است كه از فروش تك تك هر يك از دارايي ها تحصيل مي گردد

فروش مبلغ بيشتر از جمع در حالي كه ارزش كل شركت بدليل وجود سرقفلي يا ساير دارائي هاي نامشهود

نم. انه تك تك دارائي ها خواهد بودگجدا و فروش بديهي است اگر چنين حالتي پيش ي آمد انحالل شركت

ب دارائي ها در بازار مقرون به صرفه .ودتر

:نقاط قوت اين روش�

مفهوم اقتصادي فرصت از دست رفته در اين سيستم مطرح است كه عبارتست از ارزش نقدي كه از فروش)1

ب ي استفاده از دارايي در.دست مي آيديك قلم دارايي به دست مي آيد يا ارزش فعلي منافعي كه در سايه
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تصميم گيري در مورد اينكه آيا شركت بايد هنوز هم از دارايي هايي كه به كار گرفته است استفاده كند يا آنها را

.بفروشد اين مفهوم اهميت بسياري دارد

و)2 و مربوط را ارائه مي كند كه بر آن اساس مي توان انعطاف پذيري مالي ارزش خروجي جاري اطالعات الزم

از اينرو شركتي كه داراي دارايي هايي است كه قدرت نقدينگي خوبي.نقدينگي را مورد ارزيابي قرار داد قدرت

و سازگاري با تغييراتي كه در شرايط اقتصادي رخ مي دهد در مقايسه با شركتي كه  دارند براي انعطاف پذيري

ش فروش آنها كم است از فرصت بيشتري داراي دارايي هايي است كه داراي هيچ ارزش فروشي نمي باشند يا ارز

.مي تواند استفاده كند

ي مباشرت خود را انجام مي دهد رهنمود هاي بهتري ارائه مي كند،زيرا اين)3 اين روش براي مديري كه وظيفه

و ساير گزينه هاي پيش رو براي تصميم گيري است ي مصرف منابع در زمان كنوني .عدد منعكس كننده

ا)4 ي نياز به تخصيص هزينه بر مبناي عمر مفيد برآوردي دارايي را حل مي استفاده از ين روش مسئله

ي استهالك براي يك سال مشخص عبارتست از تفاوت بين ارزش خروجي جاري دارايي.كند براي مثال هزينه

و پايان دوره  در آغاز

 نقاط ضعف اين روش�

 خالص گردش وجوه نقد به عنوان ارزش واحد تجاري�

:ارزش واحد تجاري

تلقي ارزش مورد انتظار توزيع نقدي سود ميان سهامداران طي عمر باقي مانده واحد انتفاعي بعالوه احتساب

.مبالغ نهايي مورد انتظار هنگام انحالل

:ويژگي ها

ك-1 ه سود اين روش به ندرت همانند سود خالص حسابداري مي باشدزيرا طبق محاسبات باال سود مبلغي است

.پس از حفظ ارزش بازار باقي مي ماند

مي-2 سود محاسبه شده به روش تلقي گردش وجه نقد به عنوان ارزش واحد تجاري ،سود اقتصادي ناميده

)سود خالص حسابداري بهترين تقريب از سود اقتصادي است(شود 
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كرد، زيرا اولويت استفاده انتظارات مربوط به گردش وجود نقد در آينده، را نمي توان به قطعيت تبديل-1

، معلوم نيست .كنندگان از اطالعات در مواجهه با مخاطره

و فعاليت هاي اقتصاديو گردش وجه نقد زمانتأكيد اين روش بر عامل-2 مورد انتظار است وساير رويدادها

.ناديده گرفته مي شود

ا-3 ز سود تحصيل شده به دليل ساير رويدادها سود حاصل از اين روش، سود حاصل از فعاليتهاي مديريت را

و نمي توان كارايي مديريت را سنجيد .متمايز نمي كند

ارزش واحد تجاري با تنزيل تمامي موارد گردش وجه نقد مورد انتظار در آينده اي نامحدود، محاسبه شده-4

.كه بسياري از آنها با فعاليت هاي جاري يا گذشته مرتبط نيست

روش قبل از محاسبه سود، بايد گردش وجوه نقد آتي پيش بيني شود پس در صورت نبود ابهام، در اين-5

.لزومي براي محاسبه سودآوري وجود ندارد چون اين سود از قبل معلوم است

و بد بيني هاي موجود در زمان-6 و عدم قطعيت ،انتظارات تا حدودي به خوش بيني در صورت وجود ابهام

د و نمي توان در مواجهه با ابهامات ثبات رويه داشتحاضر بستگي .ارد

 ارزش فعلي سرمايه در شرايط نامطمئن�

، آينده واحد تجاري را برآو هر. كرد رد از نقطه نظر فني نمي توان بر مبناي ارزش فعلي  فرد اما

. مي تواند درباره سود بصورت انفرادي برآوردهايي انجام دهد

. خواهيم بودروبرو وزيع احتمالتاگر شرايط نامطمئن باشد ما براي مقادير مورد انتظار با يك

.شدباد يك اين احتماالت مي تواند نسبت به هر شخص متغير باشد ولي مجموع احتماالت باي

.ارزش مورد انتظار بدست آمده بستگي به برآورد ذهني هر فرد دارد

، نرخ بازده بدين گونه تعريف مي شود در شرايط : نامطمئن

 براي سرمايه گذاري در دارائي هايي با ريسك برابر نرخ مورد انتظار ذهني

:براي محاسبه سود با نرخ مبتني بر قضاوت ذهني دو شرط الزم است
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.انتظارات آينده تغيير نكند–1

پرداختي اق بهادار پرداخت مي شود نسبت به وجوه نقدوجوه نقدي كه در سال نخست به دارندگان اور–2

.مورد انتظار آينده تغيير نكند 

 نكات خاص در روش ارزش فعلي�

 استفاده از روش ارزش فعلي براي محاسبه سود باعث مي شود تا به مفاهيم سودمند

:از جمله. در مورد سود دست پيدا كنيم

يبهره اي است كه براساس قضاوت ذهن در اين روش بخش اصلي سود همان*

و، زمان: اين عدد تابع عوامل از قبيل. تعيين مي شود  نرخ بهره مورد انتظار

.جريان نقدي مورد انتظار مي باشد

 تغييرات در انتظارات نسبت به جريانهاي نقدي آينده به علت تغييرات در عواملي*

مو«ن چو » شرايط اقتصادي«يا» رد كارائي يا عدم كارائي مديريت قضاوت در

هال از قبي(  همچنين اين تغييرات مي تواند نتيجه. بوجود مي آيد) تغيير در سليقه

.يا بدبيني عموم نيز باشد بيني خوش

ا* و آنچه كه از قبل مورد نتظار بوده ممكن است در نتيجه تفاوت بين وجه نقد واقعي آماده براي تقسيم سود

عامل ديگر اشتباه در كه خارج از شركت بوده استتاي باشد كه منشاء آنها اتفاقاغيرمترقبه زيان هاي سود يا

. تخمين انتظارات اوليه است 

 معايب روش ارزش فعلي�

باه هاي يگان انتظارات نسبت به جريان وجوه نقد در آينده را نمي توان به ارزش-1 .قطعيت تبديل كرد همراه

و ساير-2 و گردش موردانتظار وجوه نقد بوده راو رويدادها تاكيد اين روش بر عامل زمان فعاليتهاي اقتصادي

.ناديده گرفته است 
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، سود حاصل از فعاليت-3  هاي مديريت را از سود سود بدست آمده در اين روش

و نمي تواند كارابه دليل رويدادهاي اتف تحصيل شده و اثربخشي مديريت را ارزيابي كنديياقي متمايز نمي كند

.

و فعاليت-5 و واقعيت ارزش شركت با تنزيل وجوه نقد مورد انتظار در آينده اي نامحدود بدست مي آيد هاي ها

و گذشته شركت را درنظر نمي گيرد  .حال

رابايد گردش مورد در اين روش قبل از محاسبه سود-6 در. پيش بيني كرد انتظار وجوه نقد آتي بنابراين

قبآصورت نبود ابهام لزومي براي محاسبه سود ( معلوم شده استل وري وجود ندارد زيرا سود از به اصطالح.

و به آن ببندند كه بايد درشكه درشكه را جلوي اسب قرار مي دهند در حالي ).را پشت سر اسب گذارده

باهدر مواج-7 زيرا در صورت وجود عدم قطعيت، انتظارات به خوش بيني،ابهامات نمي توان ثبات رويه داشته

و بدبيني .هاي موجود در زمان بستگي دارد ها

:سال آينده به شرح زير خواهد بود5پرداخت هاي نقدي يك شركت در

ي بدون %5ريسك خواهد بود كه در اينجا فرض كنيد در شرايط اطمينان هستيم ،نرخ تنزيل مناسب نرخ بهره

.فرض مي كنيم

 ارزش فعلي درپايان سال اول ارزش فعلي در آغاز سال اول

286=0.9524 ×300 95=0.9524×100 

181=0.9070×200 272=0.9070 ×300 

346=0.8638×400 173=0.8638×200 

411=0.8227×500 329=0.8227×400 
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1224 392=0.7835×500 

1261 

xxجريان نقدي كه انتظار ميرود در پايان سال اول بدست آيد

                                    xx ارزش فعلي جريان هاي نقدي مورد انتظار در پايان سال اول(+)

                        xx كل ارزش شركت در پايان سال اول با فرض اينكه

 هيچ مبلغي به سهامداران پرداخت نشود

          (xx)ارزش فعلي جريان هاي نقدي مورد انتظار در آغاز سال اول)-(

xxسود براي سال اول

سود حسابداري سود مبتني بر ارزش هاي تاريخي است ولي سود اقتصادي سود متعلق به آينده است كه مبتني

در حقيقت سود خالص حسابداري مبلغ مازاد پس از حفظ ارزش.برجريان هاي نقد مورد انتظار در آينده است

سود خالص حسابداري.مازاد پس از حفظ ارزش بازار استهاي خالص دفتري است ولي سود اقتصادي مبلغ 

.بهترين تقريب از سود اقتصادي محسوب مي شود

ي سود بايد گردش وجوه نقد آتي پيش بيني شود شرايط(در صورت نبود ابهام.در اين روش قبل از محاسبه

ي سود وجود ندارد)اطمينان .لزو مي براي محاسبه

:نانارزش فعلي در شرايط عدم اطمي

 در شرايط عدم اطمينان نرخ بازده را نرخ مورد نظر براي سرمايه گذاري در دارايي هايي با ريسك مشابه تعريف

نرخ تنزيل را نرخ بازده ذهني نيز تعريف.را هزينه فرصت از دست رفته نيز مي شناسند مي كنند همچنين ان

و بل سود اقتصادي را سود ذهني .تعريف مي كنند مي كنند از اين رو ادواردز
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ي محاسباتي ارزش فعلي گنجانده شده اند تنها انتظاراتي هستند كه دستخوش تغيير متغير هايي كه در رابطه

سال4دالر در پايان سال اول حاصل شود ولي جر يانات نقدي براي 100فرض كنيد مبلغ.قرار خواهند گرفت

بر 400آينده طبق انتظار كنوني در هر سال به  نه(سددالر به)دالر 500و 400، 200، 300و سود سال نخست

:شرح زير خواهد بود

 100جريان هاي نقدي مورد انتظار در پايان سال اول

 1418 ارزش فعلي جريان هاي نقدي مورد انتظار درپايان

 1518) انتظارات تعديل شده(سال باقيمانده4سال اول مربوط به

 كل ارزش شركت در پايان سال اول

(انتظارات اوليه(ارزش فعلي جريان هاي نقدي مورد انتظار در ابتداي سال)-( (1261 (

 257د براي اين سال سو

:اين سود از اقالم زير تشكيل شده است

63سود موردانتظار

ش 194ركت افزايش در ارزش

 257كل سود

ي شركت ديگر رقم ن 1261اما ديدگاه ديگر اينست كه با توجه به تغيير در انتظارات ارزش اوليه يست بلكه دالر

:دالر است يعني 1446

72%)5× 1446(سود مورد انتظار

ي شركت 185) 1446– 1261(تعديل ارزش اوليه

 257 افزايش در ارزش فعلي

:ارزشيابي واحد انتفاعي در بازار
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در بازارهاي سرمايه كارا، قيمت اوراق بهادار يك واحد انتفاعي برابر با ارزش فعلي گردش وجوه نقد مورد انتظار

وان ارزش خواهد بود به عبارت ديگر مي توان از بازار به عنوان جايگزيني براي تلقي گردش وجوه نقد آتي به عن

قيمت هاي بازاري كه در اين روش مورد استفاده قرار مي گيرند مربوط به كل واحد.واحد انتفاعي استفاده كرد

و ارتباطي به يكا يك دارايي هاي مجزا ندارد به عبارت ديگر اين قيمت ها معرف ارزشيابي واحد.انتفاعي است

.انتفاعي با فرض تداوم فعاليت است 

و اقالم حقوق صاحبان ارزش بازار دارا يي هاي واحد انتفاعي در اين روش مساوي ارزش بازار تمامي بدهيها

در.سرمايه منعكس در صورت وضعيت مالي مي باشد  در مورد شركت هاي سهامي عام كه اوراق بهادار آنان

 بورس مبادله مي شود اين ارزش ها به آساني در دسترس است 

�

 ارزش بازار ارزشيابي واحد تجاري بر مبناي

 ارزش فعلي گردش وجوه نقد مورد انتظار= قيمت اوراق بهادار يك واحد تجاري

در= ارزش بازار دارايي هاي واحد تجاري و حقوق صاحبان سرمايه منعكس شده ارزش بازار تمامي بدهي ها

 صورت وضعيت مالي 

ENINCj=سود واحد تجاري در دوره ماليj.

ENCFj=نق .jد واحد تجاري در دوره مالي گردش وجه

∆TMVj=تغيير در ارزش كل واحد انتفاعي در دوره ماليj.

و نتيجه ارزشيابي، قابل رسيدگي مجدد است-1 كه بر ارزشيابي. انتظارات بازار جايگزين انتظارات افراد ميشود

و تعديل بازار. گردش وجه نقد آتي از طريق بازار مبتني مي باشد براي مخاطره نيز مي تواند با نرخ نرخ بازده

.تنزيل به كار گرفته شده توسط حسابداران متفاوت باشد

و مبتني بر ارزش هاي واقعي بازار است يعني-2 ارزش بدست آمده تنها معياري از سرمايه است كه قابل تفسير

 منصفانه مي باشد
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و اعتبار به كارگيري ارزش هاي بازار، مدل آشكاري را براي رابطه مال-3 و سرمايه گذاران ي بين شركت

.دهندگان به دست مي دهد

 انتقادات وارد بر روش ارزش بازار�

موجوددر بازار مربوط به تعداد هاي نظران در انتقاد به روش باال اظهار مي دارند كه قيمت برخي از صاحب-1

و اگر كل سهام شركت موردمبادله قرار گيرد  .ها متفاوت خواهد بود قيمتمحدودي از سهام شركت است

و يا تصميمات ناشي از هوس-2 هاي بازار زودگذر بر قيمت هاي برخي ديگر نيز عقيده دارند كه عوامل خارجي

.ها را خدشه دار كند مي تواند قابليت اثبات قيمت ها ازتعصباتو يا عاري نبودن قيمت تاثير مي گذارد

ك-3 مولي با در نظر گرفتن فرض بازار  كه در يك بازار كارا قبال مي دانيم. في خواهند بودنتارا اين عوامل

و بدون جانبداري تعيين مي گردند قيمت .ها به سرعت

: سير تاريخي صورت گردش وجه نقد�

و زيان انباشته همراه با افشاي موارد� و صورت سود و زيان براي سالهاي متمادي ترازنامه، صورت سود

ج و برخي و جداول مكمل مجموعه كامل صورت هاي مالي را توصيفي زئيات از طريق يادداشت ها

و ارائه اين مجموعه صورت هاي مالي داليل كليه موارد.دادمي تشكيل شناخت اين واقعيت كه با تهيه

تغيير در وضعيت مالي افشا نمي شود نهادهاي حرفه اي حسابداري در كشورهاي مختلف را به فكر 

و“شايد بتوان گفت نخستين چاره جويي در اين زمينه.زمينه انداختتحقيق در اين  صورت از كجا آمده

و كاهش در در اقالم ترازنامه.بود” به كجا رفته است در اين صورت تنها فهرستي از موارد افزايش

. انعكاس مي يافت

: سير تاريخي صورت گردش وجه نقد�

و ارائه صورت جريان وجه نقد FASB تفاوت عمده استاندارد ايران با استاندارد :در تهيه

 عدم شمول اقالم معادل وجه نقد در تعريف وجه نقد در استاندارد ايران-�1

و بهره پرداختي از سود-�2 تفكيك بازده سرمايه گذاري ها شامل درآمد بهره سود سهام دريافتي

ه و درج و تفكيك سهام پرداختي از فعاليتهاي تامين مالي ر چهار مورد در سر فصل جداگانه عملياتي
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و گنجاندن آن در سر فصلي جداگانه-�3  تفكيك ماليات بر درآمد از سود عملياتي

در تهيه صورت تطبيق به جاي سود خالص از سود عملياتي شروع مي شود بنابر اين براي تعديل-�4

و اقالم غير مترقب و زيان هاي غير عملياتي .ه نمي باشدسود خالص نيازي به تعديل سود

و� :FASBوجوه افتراق در طبقه بندي صورت جريان وجه نقد بر اساس استاندارد ايران

:خالصه�

سود به عنوان مبلغ مازاد پس از حفظ رفاه تعريف مي شود در مورد واحد هاي انتفاعي رفاه به منزله ارزش اين

گردش وجه نقد به اضافه تغيير در ارزش سود سهامداران را مي توان به عنوان خالص.واحد ها تلقي مي گردد

هر يك از اين.با تغيير تعريف ارزش مي توان تعاريف متنوعي از سود را ارائه كرد.سهام واحد انتفاعي تعريف كرد 

و ثروت ارتباط دارد .مفاهيم نيز به مفهوم حفظ سرمايه

و بدهي هاي مشخص در و آخر هر يك از دوره هاي مفهوم حفظ سرمايه مستلزم ارزشيابي كل دارايي ها اول

مي.مالي است و بدهي ها طي دوره مالي با وجوه نقد ايجاد شده توسط واحد انتفاعي تركيب تغيير دارايي ها

مي.شود تا سود آن واحد را طي آن دوره بدست دهد معيار دقيق سودي كه با استفاده از اين رويكرد محاسبه

و بدهي ها دارد شود بستگي به طريقه ارزشيابي دارايي .ها

و بدهي ها تاكيد دارد بر.سود سنتي حسابداري بر معيارهاي بهاي تمام شده تاريخي دارايي ها سود اقتصادي نيز

و بدهي ها شامل اندازه.ارزش كلي واحد انتفاعي در بازار اتكا مي كند ساير روش ها براي ارزشيابي دارايي ها

.به گردش وجه نقدآتي يا قيمت بازار دارايي ها مي باشدگيري هاي مبتني بر انتظارات مربوط 

رويكرد حفظ سرمايه براي اندازه گيري سود مزاياي متعددي دارد اما ايراد عملي آن اينست كه مربوط ترين

معيار سرمايه يعني ارزش كل واحد انتفاعي در بازار تنها براي شركت هاي سهامي عام فعال در بورس در 

ديگر اين روش اين است كه اطالعات مبسوط درباره فعاليت هاي عملياتي مشخص واحد مشكل.دسترس است

انتفاعي ارائه نمي شود اما به هر صورت در مواردي كه بتوان ارزش هاي بازار را بدست آورد اين روش با اهميت 

و نتيجه اي مفيد از اطالعات مربوط به گردش وجوه نق د محسوب ترين مكمل براي سود سنتي حسابداري

.ميشود

 مفاهيم سود: موضوع
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.سود به عنوان شاخصي از عملكرد شركت مورد توجه مي باشد

مي داشتن هدف در شود هاي مختلف در ارائه گزارش موجب تا براي سود تعاريف مختلفي وجود داشته باشد كه

گ و سود عمليات جاري در دو سر طيفي قرار مي هاي مختلف يرند كه در آن براي سود رقماين ميان سود جامع

مي با هدف .آيد هاي متفاوت بدست

و هم حسابداران تحقيقات تجربي نشان داده است كه سود حسابداري داراي محتواي اطالعاتي است

.و هم سرمايه گذاران خواستار محاسبه آن هستند

و ويرجيل :نتايج تحقيق پن كاف

و فروش يكي ازمهمترين ابزار جهت ارزيابي عملكرد�  سود هر سهم

و فراگير بر انتظارات همه نميسود هر سهم� . افراد بگذارد تواند يك اثر كلي

:چند انتقاد مهم به سود حسابداري در قالب سنتي وارد است كه عبارتند از

.فرمول روشني براي محاسبه سود حسابداري ارائه نشده است�

.مبناي نظري بلند مدت براي محاسبه آن وجود ندارد�

هاي مختلف داري ثبات اي شركت طبق اصول پذيرفته شده حسابداري هيچ نيازي نيست كه سود دوره�

.رويه باشد

ها توانسته است معني سودي راكه بر اساس دالرهاي تاريخي محاسبه مي كنند، تغيير در سطح قيمت�

.تغيير دهد

و سهامداران از ديدگاه تصميم براي سرمايه� گذاران، شايد اطالعات ديگري گيري براي سرمايه گذاران

.مفيدتر باشد

:اما چند راه حل پيشنهادي براي انتقادهاي وارد شده
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و فرايند� تالش شود ارائه سود بهبود يابد آن هم بوسيله محاسبه سود بر داده هاي متعلق به معامالت

 مبتني بر روش تعهدي،

و تاييد روي سود عملياتي كه مي تواند نشانه� اي از توانايي شركت براي پرداخت سود تقسيمي توجه

 باشد،

 توافق عمومي در مورد يك مفهوم سود كه به سود اقتصادي هم نزديكتر باشد،�

 با توجه به هدف هاي مختلف چندين نوع سود محاسبه شود،�

ج� .ايگزين روشهاي مزبورگردندشيوه هاي محاسبة فعاليت هاي اقتصادي بايد

كنندگان از سود داراي اهداف مختلفي هستند بنابراين ما يا بايد مفهومي از سود را انتخاب استفاده-�

و يا چندين سود با هدف ها را به شيوه كنيم كه بتواند بيشتر هدف و منصفانه تامين نمايد هاي اي معقول

اين است كه براي كساني كه به گزارشهاي مالي بيشتر هدف اصلي گزارش مالي. متفاوت محاسبه كنيم

هاي اصلي، كه بنا بر فرض، يكي ازهدف. اطالعات مفيدي ارائه شود) يا توجه مي كنند(عالقه دارند 

"سرمايه"مالي داراي بيشترين اهميت است نياز به تفكيك كنندگان از گزارشهاي براي همه استفاده

ا"سود"از .ز فرايند توصيفي حسابداري مي باشدمي باشدو اين بخشي

مي اما هدف :توان براي سود گزارش شده قائل شد از جمله هاي خاصي راهم

 معياري براي سنجش كارايي مديريت،

 استفاده از سودهاي تاريخي براي پيش بيني سود هاي آتي،

 استفاده از سود در تصميمات داخلي مديريت،

 ماليات،استفاده از سود براي تعيين

و  ... استفاده از سود توسط اقتصاددانان براي تخصيص منابع

:در زيرمفهوم سود را از سه ديدگاه بررسي مي كنيم

 ديدگاه ساختاري-الف
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 سود از ديدگاه تفسيري-ب

 سود از ديدگاه رفتاري يا عملگرايي-ج

 ديدگاه ساختاري- الف

و منفي است كه بسياري از آنها محتواي تفسيري ندارنداي سود حسابداري مجموعه چنانچه يكي. ازاقالم مثبت

يا برخي از اين اقالم فاقد محتواي تفسيري اما در عين حال با اهميت باشند، سود خالص منتج از آن نيز فاقد 

.داهميت تفسيري خواهد بود،اگر چه ممكن است حاوي اطالعات مرتبط با بازار سرمايه نيز باش

و بسياري از نويسندگان اعتقاد دارند كه رقم سود در الگوهاي تصميم گيري موثر استاندارهاي حسابداري مالي

اعتقاد دارد كه سود"بد فورد". است اما نمي توان قابل اعتماد بودن اين مفروضات را از ديدگاه تجربي اثبات كرد

.سبه آن درك كردحسابداري را فقط مي توان در ساية آگاهي از شيوة محا

:روش مبتني بر رويدادهاي مالي براي محاسبه سود

در اين. رويكرد معامالتي در اندازه گيري از سود كم وبيش رويكرد سنتي در حسابداري محسوب مي شود

و ساير رويدادهاي و بدهيها تنها در صورتي كه منتج از معامالت، عمليات  رويكرد، تغييرات ارزشيابي دارايي ها

و ميثاق بهاي تمام شده. مالي باشد ثبت مي گردد رويكرد معامالتي، با مفهوم شناخت در زمان فروش يا مبادله

و هماهنگي دارد . حسابداري مالزمه

:مزاياي عمده رويكرد معامالتي به شرح زير است

و اطال.1 عات مفيدتري به مي توان اجزاي تشكيل دهنده سود خالص را به روش هاي مختلف طبقه بندي نمود

.مديريت ارائه كرد

.سود ناشي از منابع مختلف جداگانه محاسبه مي شود.2

و ارزش موجودي ها در پايان هر دوره را مي توان تعيين كرد.3 .نوع، مقدار

و پيوستگي بايكديگر،موجب درك بهتر.4 تهية صورت هاي مختلفي امكان پذير مي شود كه ضمن همبستگي

.مي شوداطالعات نيز 
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و هزينه ها هنگام وقوع بر اثر معامالت خارجي� روش كلي در رويكرد باال اين است كه در آمد فروش

.ثبت گردد

:روش مبتني بر فعاليت ها براي محاسبه سود

مثال، سود. بر اساس رويكرد فعاليت، سود هنگامي ايجاد مي شود كه فعاليتها ورويدادهاي مشخص واقع شود

و فرايند وصول مطالبات ثبت مي گرددفعاليت، در خال بكارگيري اين.ل برنامه ريزي، توليد، فرايندهاي فروش

هر دو رويكرد،از لحاظ ناتواني در انعكاس واقعيتها در اندازه. رويكرد در واقع بسط وتوسعه رويكرد معامالتي است

د و مفاهيمي اتكا .ارند كه همتايي در دنياي واقعي نداردگيري سود مشابه يكديگرند زيرا، بر ارتباطات ساختاري

، اندازه گيري مفاهيم مختلف سود را براي� يكي از مزاياي رويكرد فعاليت اين است كه اين رويكرد

.مقاصد متنوع امكان پذير مي سازد

 سود از ديدگاه تفسيري-ب

: حسابداران در تعريف سود به دو مفهوم اقتصادي تكيه مي كنند

 رفاه تغيير در ميزان�

و اقالم بهاي تما شده� .حداكثر كردن سود تحت شرايط معين ساختار بازار،تقاضا براي محصول

:سود به عنوان معيار كارايي

كارايي مديريت منجر به ايجاد سود تقسيمي جاري مي شود كه بخشي از آن هم براي سرمايه گذاري مجدد با

تي سهامداران بالقوه يا آتي هم سهمي در ارزيابي مديريتح. هدف ايجاد جريان سود تقسيمي استفاده مي شود

.شركت دارند

:از مفاهيم حسابداري مالي در مورد تعيين كارايي چنين گفته است1استاندارد شماره

ي عملكرد مالي شركت طي يك دوره، اطالعاتي ارائه كنند .گزارشهاي مالي بايد درباره

و زماني معنا خواهد داشت كه عملكردي را با يك مبناي آرماني يا مبناي ديگري"نسبي"كارايي يك واژه است

بسنجد بنابراين اگر سرماية بكار گرفته شده در سال هاي متمادي يكسان باشد خود رقم سود مي تواند معياري 
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لف متفاوت باشد سود را با عوامل ديگري براي سنجش كارايي باشد اما اگر سرمايه گذاري ها در سال هاي مخت

. مانند كل مبلغ سرمايه گذاري شده مقايسه كرد

:مقايسه سود حسابداري با سود اقتصادي

و استفاده كنندگان اطالعات مالي در سالهاي متمادي كوشش كرده اند كه بر سود خالص تهيه كنندگان

ه اين كوشش ها برقراري ارتباط بين نرخ بازده سرمايه كانون توج. حسابداري محتواي، اقتصادي نيز نسبت دهند

كه اين ارتباط مبناي تدوين تئوري برآورد قرار. گذاري از يك سو نرخ بازده داخلي از سوي ديگر بوده است

ي. كه در آن بر سود گزارش شده تأكيد مي شود. گرفت چون سرمايه گذاران مي توانند به وسيلة آن نرخ بازه

و در و ارزش فعلي شركت را پيش بيني كنند كل شركت . نتيجه جريان هاي نقدي آتي

 سود خالص حسابداري= درآمد-هزينه- استهالك حسابداري

 سود خالص اقتصادي= درآمد-هزينه-استهالك اقتصادي

و تقاضا كه بر ريسك شركت اثر تغيير مورد انتظاردر نرخ تورم كه باعث تغيير نرخ تنزيل مي شود عوام ل عرضه

و بنابراين مي توان گفت. باعث مي شود تا حسابداران نتوانند استهالك اقتصادي را محاسبه نمايند.....مي گذارد

آن كار حسابداري اين نيست كه سود اقتصادي را محاسبه كنند بلكه وظيفه ها اين است كه اطالعاتي به بازاري

س .گذاران بتوانند سود اقتصادي را محاسبه نمايند رمايهارائه نمايند تا

:محاسبه سود براي تعداد زيادي از افراد

و انسان ها بر اساس سطح يكي ديگر از مشكالت محاسبه سود اقتصادي وجود ريسك در محيط اقتصادي است

.ها خواهند داشت پذيري متفاوت تفسيري متفاوتي از داده ريسك

تالشي انجام گرفت تا با ارائه دليل ثابت كند كه مسئوليت حسابداران اين بود كه با بيان:يدگو ريچارد بريف مي

و بي روح مسأله هاي مرتبط با دنياي نامطمئن را به حداقل برساند واقعيت و حقايق خشك . هاي تاريخي

 سود از ديدگاه رفتاري يا عملگرايي-ج

:ط استمفاهيم سود در سطح عمل به موارد زير مربو
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و اعتباردهندگان فرايند هاي تصميم گيري سرمايه.1  گذاران

 واكنش قيمت اوراق بهادار در بازار سرمايه نسبت به سود گزارش شده.2

و حسابداري تصميمات مديريت درباره مخارج سرمايه.3 و واكنش مديران .در برابر بازخورد اطالعاتاي

يسود به عنوان وسيله اي براي پيش بين

و افراد تمايل دارند خالص جريان نقدي شركت در آينده را ارزيابي كنند اما اين كار را از طريق محاسبه سود

مي تبديل آن به جريان مي. دهند هاي نقدي انجام اي وجود شود بين سود وجريانات نقدي رابطه بنابراين فرض

و رفتند داده"اه خالصه شاخص"اي دنبال براي آزمون اين فرضيات عده. دارد هايي هستند كه موفقيت

و عده شكست نسبي شركت را نشان مي در دهند مانند سود هر سهم اي هم، با استفاده از روش ارزش شركت

.بيني كنند صدد بر آمدند تا احتمال ورشكستگي شركت را پيش

و ارزش يك سهم آن بر جريان سود آينده بستگي دارد سهام داران نيز بر اين اساس ارزش جاري يك شركت

و هم براي بيني جريان بنابراين هم براي پيش. كنند تصميم به نگهداري يا فروش سهم مي هاي نقدي آتي

.ي سود است هاي نقدي براي ارزشگذاري شركت نياز به محاسبه استفاده از جريان

:روش مبتني بر بازار سرمايه

بيني شده بگيريم سود هر سهم گزارش شده يا سود هر سهم پيشقوي را در نظر اگر فرض بازارهاي كاراي نيم

.تواند به صورت مستقيم بر قيمت بازار سهام عادي اثر بگذارد مي

و شواهدي در تاييد اين"فيليپ براون"و"ري بال". كه قيمت اوراق بهادار در مسيري همانند تغيير سود مدارك

.نمودندكند ارائه تغييرمي) حسابداري(هر سهم 

دهد كه سود هر سهم در برابر دليل آن اين مي تواند باشد كه اوراق بهادار به همان رويدادهايي واكنش نشان مي

.ها واكنش نشان مي دهد آن

و قيمت سهام ناقص است :اما همبستگي بين سود هر سهم

 اوراق خزانه، قيمت در برگيرندة عوامل متعددي است مانند شايعه جنگ يا تغيير نرخ بهرة.1
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بر.2 برخي از نوسانات سود هر سهم ناشي از تغييرات در قوانين حسابداري است مثل تغيير استهالك اثر آني

.روند اقتصادي ندارد

مي.3 و تنها انحراف اين عدد از آنچه مورد انتظار بود تواند سود هر سهم به تنهايي چيزي براي گفتن ندارد

.اطالعاتي ارائه كند

ن� گي: كتهيك هاي سلسله زمان سود را در نظر بگيريم چون هر چقدر هم مديريت خوب باشد بايد ويژ

.ثبات رشد سودآوري به عوامل محيطي نيز وابسته است

:سود از ديدگاه روش مبتني بر قرار دادها

و قراردادي به صورت يك مبنا در مي آيد بدون توجه به اينكه از در اين حالت براي بسياري از روابط قانوني

.داراي معني باشد)بار لغوي واژه(لحاظ تفسيري

. نقطة قوت اين روش اينست كه نبايد به جنبه تفسيري سود توجه نمود

طرفداران اين روش مي گويند جامعه مي تواند هر نوع مقراراتي را تدوين كند بدون توجه به اينكه واقعا معني

. خاصي از قانون حاصل شود يا خير

؟ ي سود گنجانيد  چه اقالمي را بايد در محاسبه

، ارزش انحالل شركت ،ارزشي شركت هاي عمده يكي از هدف ها اينست كه مقادير سود تقسيمي

و يا ارزش شركت در مقاطع مشخص زماني را به حد اكثر برسانند  . شركت در پايان دوره

تر محاسبه مدت ها را ملزم ميكند تا سود را براي دوره هاي كوتاهي سود، شركت هاي محاسبه ولي مهمترين هدف

و مديريت بتوانند بر  و سهامداران، بستانكاران نمايند تا بتوان بدان وسيله براي اعمال كنترل ابزاري ارائه كرد

.را اتخاذ نمايندي اين اطالعات تصميماتي هاي زماني يا به صورت مستمر بر پايه اساس دوره

:ي سود بر مبناي كل عمر شركت اما دو مشكل محاسبه

)به موقع نيستند(اين سود ها براي تصميم گيري نمي توانند خيلي مفيد باشند.1
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نا(دهد عدد مزبور نمي تواند علت هاي موفقيت يا شكست شركت را نشان.2 و علل ايجاد سود منابع

)مشخص باقي مي ماند 

ي رويدادهاي اقتصادي را در بر بعضي حسابداران عقيده دارند كه سود خالص بايد اطالعات همه

و ديدگاه مخالفان آن ها ممنجر به شكل گيري دو مفهوم از سود گرديد. گيرد  : ديدگاه اين عده

و سود جامع  سود عملياتي جاري

: سود عملياتي جاري

ي تعيين كارآيي شركت تمركز مي كندا و شيوه كارايي در اينجا به مفهوم. ين ديدگاه بر فرآيند

و كسب سود مي باشد تعيين كارايي نسبي شركت ايجاب. بهره برداري اثربخش از منابع شركت براي عمليات

قضاوت ذهني است ولي براي اين هر چند اين. مي كند كه سود را با يك عدد استاندارد يا آرماني مقايسه كنيم

.موصوع مي توانيم از سود دوره هاي قبل يا سود ساير شركت هاي صنعت استفاده كنيم

ي كليدي دارد "عملياتي"و"جاري": اين مفهوم از سود دو واژخ

ي حاصل از تصميمات مربو: جاري و نتيجه و رويداد هاي تحت كنترل مديريت ط به دوره مقادير تغيير يافته

ي جاري را در اين محاسبه مي گنجانند

ها: عملياتي ي بهتري آن و ما را قادر مي سازند به شيوه تغييرات اثر گذار فقط ناشي از عمليات عادي هستند

، كارايي نسبي مديريت هم به شيوه اي چشمگير تر نمايان.را با ساير عمليات مقايسه كنيم  به اين صورت

غي.ميشود  ر تكراري ناشي از عمليات هم اينجا ذكر مي شود تا بتوان در مورد قدرت سود آوري شركت ها اقالم

و بدان وسيله روند سود را مورد ارزيابي قرار داد .معيار بهتري ارائه كرد

):سود فرا گير(مفهوم سود جامع
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هاي مالي يا تعيين ارزش مجدد تغييرات شناسايي شده در ميزان مالكيت كه از مجراي ثبت رويداد: تعريف

ي خاص انجام شود  به(شركت طي يك دوره و رويداد هاي مالي مربوط به استثناي سود تقسيمي پرداخت شده

.سرمايه (

FASB و جامع را چنين بيان كرد : سود خالص

 سود عادي= earning= سود عمليات جاري+اقالم غير عملياتي

ي ناشي از  سود خالص=  net income = earning+تغيير در اصل حسابداري اثر انباشته

ي قبل+تغيير در سهام باقي مانده كه هنوز تحت تملك نيستند ي ناشي از اصالحات دوره سود+اثر انباشته

 سود جامع= خالص 

تغيير در سهام باقي مانده كه هنوز تحت تملك نيستند به اين معني است كه رويداد هاي مالي

ي جديد را نبايد منظور كرد و دريافت سرمايه . مربوط به سرمايه مانند سود تقسيمي

ي اين رقم : داليل طرفداران سود جامع براي محاسبه

گز.1 ي متعلق به عمرشركت با هم جمع شوند بايد اگر سود هاي خالص ي ساالنه ارش شده

از. برابر با كل سود خالص شركت شوند  و ناشي ادعا مي شود كه هزينه هاي مربوط به رويداد هاي غير مترقبه

ي قبل اگر منظور نگردند در يك سري از سال ها سود خالص بيش از مقدار واقعس گزارش  اصالحات دوره

. خواهد شد 

كه.2 و بستانكار باعث مي شود ، حذف مقادير مشخصي از اقالم بدهكار ي سود خالص در محاسبه

و يا اينكه سود سال هاي متوالي هموار شوند  ، در. دراعداد متعلق به سود ساالنه دستكاري شود چنين تهديدي

.سال هاي پياپي به خوبي قابل مشاهده بوده است
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و بستانكار.3 ي اقالم بدهكار و زياني كه در آن همه و درك صورت سود تهيه

ي اين. مربوط به سود شناسايي شوند راحت تر است  صورتحساب بر اساس قضاوت شخصي تهيه كننده تهيه

.ي آن قرار نمي گيرد 

ي اطال.4 عات مربوط به ماهيت تغييرات سود طي سال افشا شود فرض بر اينست كه خواننده اگر همه

سود دلخواه دست) عدد(مي تواند اقالم گنجانده شده در آن را به صورتي مناسب تر طبقه بندي كند تا به يك 

و مديريت. يابد كنندگان از اين يعني كساني كه از نياز هاي خاص استفاده(در مقايسه با حالتي كه حسابداران

 اين طبقه بندي ها را انجام مي دهند) صورتحساب ها آگاهي ندارند 

و.5 و غير عملياتي به صورت دقيق مشخص نيست و بستانكار عملياتي مرز دقيق بين اقالم بدهكار

و براي يك شركت در برخورد هاي مختلف نسبت به اين موضوع منجر به عدم قابليت مقايسه بين شركت  ها

و برخي رويداد هاي غير. دوره هاي متوالي مي گردد  ضمنا خود اقالم عملياتي هم تعريف دقيقي ندارند

عملياتي ممكن است بار ها رخ دهند كه در اين صورت مي توان آن ها را به عنوان عمليات عادي شركت به 

.حساب آورد 

و مي تواند براي پيش بيني قدرت سود خالص عمليات جار ي بر عملكرد جاري شركت تاكيد دارد

، ولي طرفداران سود جامع مدعي هستند كه اگر كارايي عملياتي و عملكرد آينده از آن استفاده كرد سود آوري

ي تاريخي شركت متعلق به چند سال گذشته شود اين پيش  ي كل تجربه و پيش بيني عملكرد آينده بر پايه

و عملكرد مربوطه بهبود خواهند يافتب . يني ها

و عمليات غير تكراري : سود عمليات تكراري

و عده اي مدعي هستند كه مي توان اقالم عملياتي را در قالب ويژگي هاي عمليات تكراري شركت

و غير قابل پيش بيني اما الزاما اين ديدگاه. تعريف كرد اقالم غير عملياتي را در قالب رويداد هاي غير منظم

ي افزايش تقاضا يا طوفان هاي. نمي تواند درست باشد مثل الزام به پرداخت دستمزد اضافه كاري طي دوره



ACCHelper.com 

 113

سود خالصي كه بر مبناي رويداد هاي تكرار شونده محاسبه شود براي پيش بيني. ساالنه در مناطق پر خطر

م و جريان هاي نقدي آتي مفيد . فيد تر استسود

ي قبل :ثبت هاي اصالحي دوره

ت به دست مي آيد تغييرات اجتناب  APB20. پذير مي شود هنگامي كه جريان جديد اطالعا

: سه نوع تغيير را شناسايي مي كند

ه ، تغيير در بر آورد ي ا، تغيير در واحد تجاري گزارش تغيير در اصل حسابداري كننده

 اطالعات 

 تغيير در اصول مانند تغيير روش تعيين ارزش موجودي ها يا تغيير روش استهالك مي باشد

و تغيير در عمر مفيد برآوردي: نمونه هايي از تغيير در برآورد هم عبارتند از ي تضمين خدمات ذخيره

.دارايي 

؟ ي اصلي در تغييرات حسابداري اين بود كه آيا بايد صورت هاي گذشته اصالح شوند  اما مساله

و بايد آن ها را براي آينده منظور كرد پس نيازي به تعديل صورت برآورد ها به آينده مربوط مي شوند

ي قبل از اين بابت نبود  حت. هاي دوره ما بايد صورت هاي دوره هاي قبل در حالت تغيير واحد گزارشگر هم

در. دوباره تهيه شوند تا بتوان آن ها را با صورت هاي مالي واحد هاي تجاري جديد مقايسه كرد اما مشكل اصلي

. مورد تغيير در اصل حسابداري بود

.FASB16 اصالحي مربوط ثبت هاي: در اين مورد اينگونه نظر مي دهد

ي جاري(به دوره هاي قبل  ي سود خالص دوره تنها محدود به ثبت هاي مهم زير)و حذف آن ها در محاسبه

: مي شود

ي خاص نمود.1 و مستقيم مربوط به فعاليت هاي دوره  بتوان آن ها را به طود مشخص
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ي قبل نباشندمربوط به رويداد هاي اقتصادي پس از تاريخ صورت هاي مالي براي.2  دوره

 به طور عمده وابسته به تصميمات افرادي غير مديريت باشند.3

، منوط به برآورد هاي معقول نبوده باشد.4  پيش از تغيين

اعضاي هيئت اصول حسابداري هم به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيدند كه سود جامع بسيار مطلوب است

ي قبل مطرح شود  ي ثبت هاي اصالحي دوره از.و در اين مورد توافق كردند كه به ندرت امكان دارد مساله

ي ناشي از تغيير در اصول حسابداري را بايد و زيان به عنوان بخشي از سود اين رو اثر انباشته در صورت سود

، به جز چند مورد استثنا  ي جاري منظور كرد . خالص دوره

FASB ي و دقيق16در استاندارد شماره ي قبل را به صورت جدي ي ثبت اصالحات دوره مساله

ت و اينكه و ابراز داشت كه تنها دو مورد استثنا وجود دارد و زيان شناسايي شده طي مطرح كرد مام اقالم سود

ي سود ساالنه منظور كرد  مي. سال مالي را بايد در محاسبه يك مورد استثنا مربوط به ماليات بر درآمد انتقالي

ي  ي استاندارد شماره شد96شود كه به وسيله مورد استثناي ديگر مربوط به اصالح اشتباه. اين مورد حذف

ي قبل مي شود در صورت هاي مالي دو . ره

: اما يك اشتباه را هم بدين گونه تعريف كرده اند

ي نا بجا از واقعيت ، از قلم انداختن يا استفاده ، اشتباه در كاربرد اصول حسابداري اشتباه محاسباتي

ص ي . ورت هاي مالي وجود داشته اند هايي كه در زمان تهيه

و اين ، افشاي اطالعات مربوط به اصالحات قبل كافي است ي بازار هاي كارا از طرفي بر اساس فرضيه

. قيمت هاي بازار گوياي اين رويداد هاي مالي هستند(اطالعات در قيمت هاي بازار منعكس مي شود  در واقع)

و زيان يا در صورت سود انباشته افشا هيچ اهميتي ندارد كه اطال عات مربوط به اين رويداد ها در صورت سود

. شوند 
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: اقالم غير مترقبه

و غير عادي باشند: APB30تعريف و غير مالي كه غير تكراري مربوط به عمليات(رويداد هاي مالي

. عادي شركت نباشند  (

ي بدهي ها پيش از سر رسيد نهايي هم البته استثنائا سود يا زيان غير عملياتي ناشي از تسويه

و غير تكراري بودن را بايد مد نظر قرار. در اين طبقه قرار مي گيرد  قابل ذكر است كه هر دو ويژگي غير عادي

. دهيم 

ي در اينجا هدف اينست كه اقالم: عمليات متوقف شده به گونه اي طبقه بندي شوند كه خواننده

ي عمليات جاري شركت بايد منتظر چه مبلغي سود باشد  و زيان بايد بداند در سايه شركت بايد. صورت سود

و پيش از  ي جاري و زيان قبل از ماليات را از عمليات متوقف شده در دوره ي سود"خالص سود تاريخ محاسبه

 تفكيك كند"

و آن هم اينست كه تفكيك هزينه هاي بخش اما يك مشكل بسيار مهم در اين زمينه وجود دارد

و عمليات جاري مي تواند درد سر ساز شود  وان بزرگ"پديده اي كه به وجود ميĤيد به اصطالح. متوقف شده

كر"يا به اصطالح فارسي"حمام  ناميده مي شود"آب

: افشاي اطالعات

و زيان برخي در اين مورد توافق نظر دارند كه اقالم به ترتيبي با توجه به طبقه هاي مختلف صورت سود

: نمونه اي از آن شامل موارد زير است. ارائه شوند كه موضوع تفسير آن ها اسان تر شود

 سود عمليات جاري

 وط به عمليات جاري مبلغ در نظر گرفته شده براي ماليات بر در آمد مرب: كسر مي شود

ي )به روش ارزش ويژه(سود خالص واحد هاي فرعي غير تلفيقي: به اضافه

بر: كم مي شود  درآمد سود حاصل از عمليات متوقف شده پس از منظور كردن منافع حاصل از ماليات
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ي بر زيان برآوردي حاصل از فروش واحدي كه عمليات آن متوقف شده، پس از منظور: به اضافه كردن ماليات

 درآمد

 پس از منظور كردن ماليات بر در آمد) با توضيح(اقالم غير مترقبه

، پس از منظور كردن ماليات بر درآمد ي تغيير در حسابداري  اثر انباشته

 سود خالص

ص براي چه كسي؟ اما سود خال

ولي. معموال فرض بر اينست كه سود خالص به سهامداران كنوني يا مالكان شركت تعلق مي گيرد

امكان دارد داليل معتبري ارائه شود كه عدد مربوط به سود خالص گزارش شده به گروه محدود تر يا حتي 

. گسترده تر تعلق گيرد

: سود ناشي از ارزش افزوده

و ، ارزش افزوده برابر است با قيمت بازار اقالم خروجي از شركت منهاي قيمت كاال از ديدگاه اقتصادي

و حتي دولت. خدمات خريداري شده  ، بستانكاران ي كاركنان، مالكان شركت از طريق وضع(از اين رو همه

.ي سود هستند كننده دريافت) ماليات 

و بهره و با افزايش توليد ي شركت رشد كند ي بلند مدت نگهداري سود باعث ميشود كه سرمايه در دوره

ي دريافت كنندگان جريان مي يابد افزايش نا. يابد وري امكان دارد سودي كه به سوي همه با فرض عمر

و مستقيم منافع حاصل از  ي منحصر به فرد ، دارندكان سهام عادي هيچ گاه دريافت كننده محدود شركت

. نگهداري سود در شركت نخواهند بود

:سود خالص شركت

ي ي حسابداران امريكا 1975طبق بيانيه ب...."از جامعه ، ماليات و مبلغي كه از هزينه هاي بهره ر درآمد

ي سود خالص شركت نمي باشند "بابت سهيم كردن كاركنان در سود پرداخت مي شود از عوامل تعيين كننده
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و نه اينكه پيش از رسيدن بنا بر اين مي توان نتيجه گرفت كه اين اقالم از محل سود خالص پرداخت مي شوند

.به سود خالص از در آمد شركت كم شوند

:ص متعلق به سرمايه گذارانسود خال

واحدي كه داراي شخصيت حقوقي(مورد توجه قرار گيرد"واحد تجاري"اگر شركت به عنوان يك

و مدير است  و پرداخت كنندگان وام هاي بلند مدت هر دو به صورت) جدا از مالك در آن صورت سهامداران

ي سرمايه به حساب مي آيند يكسان به عنوان سرمايه گذاران و تامين كننده دو. دائمي ي اين تنها تفاوت عمده

و در صورت انحالل نسبت به دارايي هاي شركت است .گروه داشتن حق تقدم يا اولويت نسبت به سود

: اين ديدگاه براي تامين اهداف زير مفيد است

ن.1 ي بلند مدت از نه يك تصميم عملياتيو"تصميم مالي"وع تصميم گيري در مورد منبع سرمايه

به. خواهذ بود  سرمايه گذاران بازتاب روشني از نتيجه هاي عملياتي خواهد از اين رو سود خالص متعلق

. بود 

از.2 شركت ها را به صورتي متوان) مفهوم سود(به سبب وجود ساختار هاي مالي متفاوت با استفاده

م . قايسه كردراحت تر با هم

ي كل سرمايه.3 ، تصوير از ديدگاه) كل مبلغ سرمايه گذاري شده(اگر نرخ بازده مفهوم سود محاسبه شود

ي سرمايه گذاران(گذاري شده روشن تري از كارايي مبلغ سرمايه  مي) در مقايسه با نرخ بازده به دست

 آيد 

:سود متعلق به سهامداران

ي ي بازده و قابل قبول ترين ديد گاه در مورد سود خالص است كه نشان دهنده سنتي ترين

سود حسابداري واحد تجاري را به عنوان بدهي) واحد تجاري(بسياري بر اساس ديدگاه. مالكان شركت است

. نيز بر اين عقيده است  FASB. واحد به مالكان آن به حساب مي آورند
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: متعلق به سهامداران عاديسود خالص

و سود تقسيمي هر سهم بيش از هر عدد ديگري گزارش در خبر هاي مالي سود هر سهم عادي

و همزمان با آن رسانه ها در مورد قيمت بازار هر سهم بحث مي كنند  يا. مي شود از اين رو از ديدگاه رفتاري

درخواست است كه بتوان در آن ها به راحتي سود خالص متعلق به سهامداران عملگرايي گزارش هايي مورد

و يا محاسبه كرد . عادي را مشاهده

ولي هر سرمايه گذار براي اينكه بتواند سود تقسيمي را كه در آينده دريافت خواهد كرد پيش بيني

هر. نمايد بايد تعداد سهمي كه در هر دوره در دست مردم خواهد بود نيز پيش بيني نمايد در موارد زير سود

و سود تقسيمي هر سهم رقيق خواهد شد  ي قاب: سهم ، يا وجود قرار وجود قرضه ، برگ اختيار خريد ل تبديل

.داد هايي در مورد فروش سهام به قيمتي كمتر از قيمت بازار


