
 

 

 هالی  تیي الوللی  چارچَب هفَْهی گسارضگری

توام استاًذاردّای کِ تذٍیي هیشَد  در ارتثاط تا رٍشْای هختلف تزاساس هجوَعِ ای است کِ ایي 

هجوَعِ تِ عٌَاى چارچَب هفَْهی گشارشگزی هالی شٌاختِ هیشَد ،هثل یک قاًَى پایِ یا قاًَى اساسی 

 ایي چارچَب هفَْهی گشارشگزی هالی تِ ًذرت تغییز هی کٌذ  کشَر 

رشگزی هالی  :هجوَعِ ای هٌسجن اس اّذاف ٍ هثاًی هزتثظ است .کِ هاّیت ،ًحَُ   چارچَب هفَْهی گشا

 حساتذاری ٍ حذٍد گشارشگزی هالی را هشخص هیکٌذ .عول 

ایي چارچَب هثٌای استٌتاج ّای حساتذاری است .تِ سزاحت اشارُ شذُ اگز تیي  چارچَب هفاّین 

تاشذ .هالک استاًذارد خَاّذ تَد .تعضی ٍقت ّا  گشارشگزی هالی   ٍیک استاًذارد اختالف ٍجَد داشتِ

 هوکي است تیي استاًذارد حساتذاری ٍ قَاًیي اختالف ٍجَد داشتِ تاشذ .در ایي صَرت تایذ تثیٌین 

 شزایظ حاکن تز هحیظ حساتذاری چیست 

 قاًَى ارضادی  -2قاًَى آهرُ         -1قَاًیي دٍدستِ ّستٌذ : ،تَضیح تفصیلی تر 

 تِ استاًذارد ارجح تز است  حساتذاری تخص عوَهیکِ در  قاًَى آهزُ هثل دیَاى هحاسثات عوَهی  1-1

 در استاًذارد حساتذاری  درقاًَى   هثال :          تفاٍت ًزخ تسعیز ارس 

 تِ حساب سَد سیاى جاری  تِ حساب  اًذٍختِ  ًحَُ تزخَرد                  

 ذ کِ اجثاری ًیستٌذ فقظ ارشادی ّستٌذ هثل عثَر اس یک چزاغ قزهش قاًَى ارشادی  : قَاًیٌی ّستٌ 1-2

 تعضی هَاقع ها چزاغ قزهش رد هیکٌین ٍ تایذ جزیوِ پزداخت کٌین 

تاتَجِ تِ ایي هَضَع قاًَى هالیات هستقین یک قاًَى ارشادی ،در پارُ ای اس هَارد حساتذاراى اس 

صَرتی کِ هٌجز تِ گشارش غیز شفاف یا هغایزتا      استاًذارد هٌحزف هیشًَذ تا قاًَى رعایت شَد در

 اصَل پذیزفتِ شذُ حساتذاری خَاّذ شذ

تلکِ تزای تصوین ًکتِ هْن  ،حساتذاراى تایذ تذاًٌذ کِ ها حساتذاری را صزفا تزای هالیات اًجام ًوی دّین 

گیزی سْاهذاراى ٍ تاهیي کٌذگاى هالی ٍسایز استفادُ کٌٌذگاى گشارشات هالی اًجام هی دّین پس تایذ 

 تاشذ ًِ صزفا قاًَى هالک اٍلیِ اًتخاب درست ٍ تجا اس استاًذاردّای حساتذاری 

 فصل تشکیل شذُ است 8ایي چارچَب اس 

 



 

 

 الوللی هالی  اّذاف تذٍیي چارچَب هفَْهی  گشارشگزی تیي

 در تذّیي استاًذاردُای IASB  کوک تِ ّیات تذٍیي استاًذاردّای  تیي الولی  حساتذاری :ّذف اٍل 

 حسابذاری  ّ تجذیذ ًظر کَ هبتٌی بَ هفاُین یک ًْاختی باضذ

ُذف  دّم :کوک بَ استفادٍ کٌٌذگاى ّ تِیَ کٌٌذگاى  از اطالعات هالی بَ هٌظْر اًتخاب رّش 

 هْاردی کَ استاًذارد ّجْد ًذارد ّ ُن چٌیي کوک بَ درک ّ تفسیر استاًذاردُا حسابذاری در

 

 فصل  اّل 

 ُذف گسارضگری با هقاصذ عوْهی 

تْضیح دادٍ هی ضْد ،ُذف از گسارضگری هالی با هقاصذ عوْهی ،تِیَ اطلالعات   –در ایي بخص 

بالقٍْ ؛ّام دٌُذگاى ّ سایر  هالی در هْرد ّاحذ گسارضگر است .کَ برای سرهایَ گساراى فعلی ّ

 بستاًکاراى  در تصویین گیری آًِا برای تاهیي هٌابع برای ّاحذ تجاری هفیذ است .

ّاحذ گسارضگری ُر هجوْعَ ای است کَ برای آى    Reporting Entityّاحذ گساضگری  –هفِْم 

 گسلرضات هالی تِیَ هی ضْد .

 فصل دّم 

 الی تْضیح دادٍ هی ضْد .درایي فصل  ّیژگیِای کیفی اطالعات ه

ّیژگیِای کیفی اطالعات هالی خصْصیاتی کَ اطالعات هالی بایذ دارا باضٌذ تا بتْاًٌذ هبٌای تصوین 

 اى قرار بگیرًذ.گیری ّ قضاّت استفادٍ کٌٌذگ

 هربْط بْدى  

 

 ّیژگیِای کیفی اساسی  

  

 بیاى ّ ارائَ صادقاًَ ّیژکیِای  کیفی 

 قاتلیت هقایسِ 

 تاییذ شًَذگی  ٍیژگیْای کیفی تکویلی  

 تِ هَقع تَدى 

 قاتل فْن تَدى  



 

 

 اعالعات هالی  اساسی تَضیحات ّز کذام اس اجشای ٍیژگیْای کیفی  

هزتَط تَدى : تِ ایي هعٌاست کِ اعالعات هالی حاٍی توام اعالعات هزتَط تاشذ کِ تِ قضاٍت اثز  -1

 تگذارد.

م است کِ اعالعات گشارش شذُ تیاًگز آى چیشی تاشذ کِ ٍجَد  تیاى ٍ ارائِ صادقاًِ :تِ ایي هفَْ -2

 دارد  عاری اس ّزگًَِ جاًة داری ٍ سَء گیزی تاشذ .

 اعالعات هالی  تکویلیّزکذام اس اجشای ٍیژگیْای کیفی  تَضیحات 

 ایي ٍیژگی ّا تکویل کٌٌذُ ٍیژگی ّای  کیفی اساسی هی تاضذ یعٌی تا ٍجَد ایي ٍیژگی ّا *

در اصل ٍیژ گیْای تکویلی ٍیژگیْای اساسی را تَضیح ّای اساسی هعٌا دارخَاٌّذ ضذ .ٍیژگی 

 هی دٌّذ .

قاتلیت هقایسِ : اعالعات تایذ در سال جاری تا سالْای قثل ٍ ّن چٌیي تا اعالعات هالی سایر -1

 ضرکتْا  هطاتِ قاتلیت هقایسِ داضتِ 

ت قثل قاتلیت هقایسِ دارد کِ ثثات رٍیِ اعالعات هالی یک ضرکت زهاًی تا سال جاری ٍ سٌَا*

 داضتِ تاضذ 

*اعالعات هالی یک ضرکت زهاًی تاضرکتْای هطاتِ قاتلیت هقایسِ دارد کِ ّن ساًی رٍیِ ٍجَد 

 داضتِ تاضذ.

 در ضرکتْای هطاتِ خظ هستقین تاضذ  هثال رٍش هحاسثِ استْالک

اعالعات هٌذرج در صَرتْای هالی ٍیژگی تاییذ ضًَذگی : ایي ٍیژگی تِ ایي هفَْم است کِ -2

تایستی قاتلیت تاییذ داضتِ تاضذ . تِ ایي هعٌا کِ اگر فرایٌذ حساتذاری هجذا  تکرار ضَد ًتیجِ  

گسارش تقریثا ّواًی تاضذ کِ گسارش ضذُ است. ها از کلوِ تقریثا استفادُ کردین پس اعذاد کاهال 

 عیي ّن ًیستٌذ .

هَرد ًیاز استفادُ کٌٌذگاى تایذ در زهاى هٌقضی ارائِ ضَد  ٍیژ گی تِ هَقع تَدى .اعالعات-3

تٌاترایي اعالعاتی هرتَط است کِ در زهاى هٌاسة تْیِ ٍ ارائِ ضَد . اگر اعالعات در زهاى 

 .,حتی اگربر تصمیم گیری اثر گزار باشد اطالعات مربوط نیست هٌاسة ارائِ ًطَد 



 

 

ایي هعٌاست کِ تایذ تِ گًَْای ارائِ ضَد کِ تَسظ قاتل فْن تَدى : ٍیژگی قاتل فْن تَدى تِ -4

 افراد تا داًص هتعارف قاتل فْن درک تاضذ. از اصغالحات تخصصی ًثایذ زیاد استفادُ کٌین .

 

 توام ایي ٍیژگی ّا تایذ در گسارضات هالی ٍ تْیِ صَرت ّای هالی رعایت ضَد تا اعالعات ارئِ 

 ضذُ هغلَب تاضذ 

 

 فصل سَم 

صاحثاى   هزتَط تِ تْیِ اعالعات در هَرد داراییْا ٍ تذّی ٍ حقَق فَْهی گشارشگزی هالی اس چارچَب ه

سزهاتِ ، درآهذ ّا ٍّشیٌِ ّا هزتَط تِ ٍاحذ تجاری کِ تزای استفادُ کٌٌذگاى اس صَرتْای هالی در ارسیاتی 

 یْا  هفیذ است.جزیاى ّای تعْذی آتی ٍاحذ تجاری ٍّن چٌیي ٍظیفِ هثاشزتی هذیزیت  ًسثت تِ دارای


