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 حسابداري مالي

  

زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي . اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيزناميد 

  . مالي استباشد آه مورد نياز استفاده آنندگان از اين صورتهاي  مالي اساسيمي

اين اصل امكان مشارآت صاحبان  . باشد شايدبتوان گفت آه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي

 .سرمايه اي را آه به تجارت نمي پرداختندممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد

  .ر بورس شداين نوع از مشارآت باعث پيدايش سهام و بازا

  . البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شرآتهاي سهامي دانست

اين نوع از . يكيديگر از موضوعات اصلي آه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشتبرقراري ماليات بردرآمد بود

تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد وبه تدريج ماليات آه در اغلب آشور هاي صنعتياروپا وسيله اي براي 

  .جزئي از نظام مالياتي آشورها شد

تعيين ماليات بر درآمدمستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و الزمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاترمنظم و تهيه 

دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده آنندگان از  به اينترتيب. صورتهاي مالي آه ميزان سود را به درستي نشان دهد 

   .صورتهاي ماليمؤسسات درآمدند

بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و آوتاه مدت ،  : هاي مالي عبارتند از ديگر استفاده آنندگان از اين صورت

 .ران بازار سرمايه ،جامعه و مديريت مؤسسهگذاران بالقوه ، آارگزا فروشندگان، مشتريان ، آارآنان ، سرمايه

 تعريف حسابداري مالي

  يو ارتباطات خارجي سازمان، ـهاي آمي از عملكرد داخل ي و به دست آوردن شاخصـسازي اطالعات مال دهيو يكپارچه سامان
  

  توان اطالعات مالي مربوط يهاي يك سيستم حسابداري آارا م بااستفاده از قابليت. ست ي يك سيستم حسابداري ترين وظيفه مهم
  

  م، ـهاي پگاه سيست ود يكپارچگي در سيستمـلوجـبه دلي. دهي آرد بندي و سامان آوري، طبقه ان را جمعـهاي سازم به تمام بخش
  

  ه، ـهايثابت، بودج رداخت، داراييـار، دريافت و پـآنند مانند انب د ميـهاي آمي تولي هايي آهخروجي ام سيستمـات مالي تمـاطالع
  

  ن اطالعات، امكان ـدي ايـبن ط و طبقهـن سيستم با ضبـگيردو اي رار ميـار سيستم حسابداري قـ، در اختي...حسابداري صنعتي و 
  

   .آند هنگام وسريع به اطالعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي دسترسي به
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  هاي سيستم حسابداري مالي امكانات و ويژگي

  
  تعربف آد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط آاربر •
  
  هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط آاربر تعربف گروه •
 
  هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط آاربر تعريف سطوح گروه •
 
  يكپارچه  در سطح سيستم (UNIQUE) تعريف تفصيلي شناور به صورت آد يكتا •
 
  صدور سند تعديل ماهيت •
 
  هاي حساب در زمان صدور سند هشدارخالف ماهيت حساب و آنترل ويژگي •
 
  تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي •
 
  تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد •
 
  تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك آد حساب معين •
 
  ها دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم •

  هاي الكترونيكي حسابداري بصورت فايلدريافت ضمائم اسناد  •

  در سند حسابداري Excel و TXT هاي امكان دريافت فايل  •

  صدور خالصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني •

   ......فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار  وجو در اسناد بر اساس آليه جست •

  ده توسط کاربروجوهاي ترکيبي طراحي ش جست •

هزينهيابی برمبنای فعاليت و ارزيابی متوازن اطالعاتی را فراهم می آورند کهمديران جهت تصميم گيريهايی که منجر به خلق 

ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصميم، معيارهای عملکرد ومحرکهايی است  .ارزش می شود به آن نيازمندند

   .زش بر می انگيزدکه مديريت را برای خلق ار

برای درکبيشتِر مفاهيم هزينه يابی برمبنای فعاليت، ارزيابی متوازن و ارزش افزودهاقتصادی می توان تجارت را به فوتبال 

برای مثال به دست آوردن ضربه هايايستگاهی، به . مربی يک تيم فوتبال بهعوامل متعددی جهت موفقيت نياز دارد. تشبيه کرد

اما در پايان مسابقه تنها چيزی که اهميت . فراهم سازی يک دفاع محکم و داشتن يک دروازهبان مناسب دست آوردن کرنر،

در . دارد اين است که مسابقهرا برده ايم يا باخته ايم نه اينکه در طول بازی چند کرنر يا چند ضربهايستگاهی به دست آورده ايم

هزينه يابی برمبنای فعاليت وارزيابی متوازن معيارهاييهستند . ت الزم داردتجارت نيز مدير معيارهای زيادی را برای کسبموفقي

  که مدير را در تصميم گيری و دستيابی به موفقيت ياری می رسانند، اماآيا صرفًا استفاده از اين معيارها دليل بر موفقيت است؟
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ری بديهی استاما تعيين کننده برد يا باخت شرکت اين موضوع کهمديريت برای دستيابی به موفقيت به اين معيارها نياز دارد ام

ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگيريارزش افزوده اقتصادی مديران در استفاده از اطالعات به منظور خلق ارزش 

ا که ناشی نياز سازمانها به سازگاری با محيط تجاريپويا و پيچيده امروزی برای ادامه بق. وخواسته مالکان برانگيخته می شوند

از توسعه بازارهای رقابتی استاز يک سو و از سوی ديگر فشار مجامع سرمايه گذار به مديران جهت تعيين ارزش وتبيين 

معيارهای اندازه گيری دقيق و شفاف، باعث شد سازمانها سيستمهای سنتيپاداش و اندازه گيری عملکرد را که در دهه قبل به 

قرار دهند و دوباره آنها را بيازمايند که آيا مبنای صحيح و قابالتکايی برای تصميم گيری بوده وجود آورده بودند موردبازنگری 

اند يا خير؟ در حال حاضر تکنيکهای اندازه گيريبيشتر از اينکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس 

   .تئوريهاياقتصادی بنا شده اند

استفاده کند؟و زمانی که چارچوب جديدی در حال اجراست آيا اين بدان معنی است که اما براستی شرکت بايد از چه چارچوبی 

  شرکتبايد ديگر چارچوبها را ناديده بگيرد؟

اين مقاله سه چارچوب هزينه يابيبرمبنای فعاليت، ارزيابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده ازآنها در صنايع به 

اگرچه در اين مقاله به طور خالصه اين سه چارچوب توصيف می . است مورد بحث قرار می دهدطور گسترده در حال افزايش 

شود اما بيشتر باجواب اين سئوال سروکار داريم که آيا می توان اين چارچوب ها را به طورهمزمان به کاربرد يا آنها با هم 

  ناسازگارند؟

همديگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسيار موثر  اين مقاله بيان می کند که اين چارچوبها در واقع مکمل

  .باشند

 هزينه يابی برمبنای فعاليت

بامتنوع شدن توليدات و مشتريان يک سازمان، تخصيص هزينه های سربار نيز امريگمراه کننده و تحريف کننده بهای تمام 

نيم سيستم هزينه يابی برمبنای فعاليت و سيستم هزينه يابيسنتی از همان طور که می دا .شده توليدات يا خدمات خاص می گردد

بدين معنی که در سيستم هزينه يابی سنتی، هزينههای سربار تنها . نه های سربار با يکديگر متفاوتندلحاظ نحوه تخصيص هزي

ان دستمزد مستقيم باشد براساس يک محرک هزينه که می تواند حجم توليد، ساعات کارمستقيم، ساعات کار ماشين يا ميز

تسهيم می گردد و ايننمی تواند مبنای صحيحی برای تسهيم هزينه های سربار پديد آورد، زيرا برايمثال، محصولی که چرخه 

لذا حسابداری . عمليات توليدی آن کوتاه است ممکن است به ميزانغيرمتناسبی از هزينه های انبار يا بارگيری بهره ببرد

اما در سيستم هزينه يابيبرمبنای فعاليت، تسهيم هزينه های سربار شامل . پيام نادرست به مديران می دهد صنعتيبه شکل سنتی
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دو مرحله است که در مرحله اولفعاليتهای عمده شناسايی می شوند و هزينه سربار به تناسب منابعی که در هرفعاليت مصرف 

پس از . افته به هرفعاليت هزينه انباشته فعاليت ناميده می شودسربار تخصيص ي. می شود به آن فعاليتها تخصيص می يابد

. تخصيص سربار ساخت بهفعاليتها در مرحله اول، محرکهای هزينه مناسب و مربوط به هر يک از فعاليتهاشناسايی می شوند

توليد محصول به سپس در مرحله دوم هزينه انباشته هر فعاليت به نسبت مقدارمصرف محرکهای هزينه در هر يک از خطوط 

اين سيستم هزينه يابی ميتواند اطالعات بهتری را برای تصميمگيريهای استراتژيک مديريت . اين خطوط تخصيص دادهمی شود

بنابراين هزينه يابی برمبنای فعاليت، کيفيت توليد و . فراهم آورد و به تشخيص هزينه های بدون ارزشافزوده کمک کند

   .هزينهيابی را بهبود می بخشد

مديران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان رابهبود بخشند نيازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با 

  .اين موضوع به کمک تکنيک ارزيابی متوازن حل می شود. ديگرمعيارهای عملکرد هستند

 ارزيابی متوازن

ئوليت پاسخگوييبه وجود می آيد، بدين معنی که مديران در باتوسعه شرکتها بتدريج مديريت از مالکيت جدا می شود و بحث مس

با تمايز مالکان از مديران و توجه به اينکه مالکان آگاهی کمی از مسائل ماليدارند و به  .برابر مالکان بايد پاسخگو باشند

اين ارزيابی ناچار به اطالعات گزارش شده از سوی مديريت متکی هستند آنان به ارزيابيعملکرد مديريت نياز دارند و در 

مثالی در ادبيات مديريت وجود دارد که اگر کسی نتواند چيزيرا اندازه بگيرد نمی تواند آن را (استفاده از اندازهگيری می باشند 

، اما اگر اين اندازه گيری تنهامتکی بر ارقام و اطالعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحيحی برايقضاوت وتصميم )اداره کند

يک دليل اين امر اين است که مديران مسئول گزارشارقام و اطالعات مالی هستند و ممکن است اطالعات . ی پديد آوردگير

البته اگر مديران اطالعات مالی را به طور واقعی وصحيح هم گزارش . گزارش شده انعکاسی ازعملکرد واقعی شرکت نباشد

برای درک بيشتر موضوع فرض کنيد شرکتی در . عملکردمديران کافی نيست کرده باشند تنها اتکا به اين اطالعات در ارزيابی

دو سال متواليدارای سود يکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بيشتر رضايتمشتريان انجام داده يا اقدام به 

شتريان نشانه فروش بيشتر افزايش رضايت م. برگزاری دوره های آموزشی جهت افزايش مهارت وتخصص کارکنان کرده است

و به دنباآلن کسب سود بيشتر درآينده است و از طرف ديگر افزايش مهارت و تخصص کارکنانموجب افزايش کارايی و بهره 

اما اگر بخواهيم تنها از بعد ماليعملکرد شرکت را اندازه بگيريم شرکت در هر دو دوره عملکرد يکسانی داشته . وری خواهد شد

سازمان را از چهار ديدگاه  ارزيابيمتوازن، عملکرد. ن است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته استوليواقعيت اي

   :اندازه گيری ميکند کليدی
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  مالی -

  مشتری -

  رويه های داخلی شرکت -

  آموزش و رشد -

   .ظيم شوندهر ديدگاه دو تا پنج معيار خواهد داشت که اين معيارها بايد بعد از استقرار استراتژی تن

   .بنابراين ارزيابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غيرمالی اندازه گيری می کند

بهمنظور تبديل چشم انداز و  (Robert Kaplan & David Norton) متوازن به وسيله کاپالن و نورتون ارزيابی

ظرفيتهای يک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق  استراتژی، چگونگيانطباق. استراتژی به هدفها ارائه شد

بنابراين مقصود از اجرای استراتژی،دستيابی به هدفهای از پيش تعيين شده . بخشيدنبه هدفهای کل سازمان را تبيين می کند

ارائه ی را در پيشرفت سازمانارزيابی متوازن با تمرکز بر روياندازه گيری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهم. است

اکنون آنها استراتژی را با دقت . وری تفکر بسياری از مديران را نسبت به نحوه مديريتسازمانها تغيير دادآاين نو. می دهد

بيشتر و با صراحت ارائهمی کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای يکپارچه و متناسب از فعاليتها ميدانند و استراتژی را با 

   .ستگاه اندازه گيری عملکرد مرتبط می شناسندد

و مقايسه آن با هدفهای ) هم از بعد مالی و هماز بعد غيرمالی(ارزيابيمتوازن رويکردی است که با اندازه گيری واقعی عملکرد 

دادهاست و از پيش تعيين شده به ما نشان می دهدتا چه حد استراتژيهای برگزيده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرايش 

استراتژيهای مقدم و در اولويت را برای رسيدن به هدفهای از پيش تعيينشده به ما معرفی می کند و حتی چارچوبی را جهت 

تحقيقات نشان . در واقع ارزيابی متوازن ابزار مديريت جهت دستيابی بههدفهاست. اجرای استراتژيهای سازمانفراهم می آورد

از سيستمهای طراحی شدهمناسبی در زمينه اندازه گيری عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند داده است که سازمانهايی که 

اگر ارزيابی متوازن به درستياجرا شود چارچوب مديريتی دقيقی ارائه می . آن رامديريت کنند لذا احتمال موفقيت بيشتری دارند

اهداف شامل مجموعه اياز اطالعات . ثير می گذارند ياری می رسانددهد که مديران را در رديابی عواملمتعددی که بر عملکرد تا

به مدير در فهم عملکرد کمک  در فرم ارزيابی درازمدت، معيارها، اهداف کوتاهمدت وابداعات هر يک از ديدگاهها درج شده 

گيريهای مالی نوعًا متغيرهای گذشته اندازه  .معيارها مديران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آينده ياريمی دهند. ميکند

از سوی ديگر هزينه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آيندهنگر . نگر هستند که عملکرد گذشته مديررا منعکس می کنند

رضايت (لذا ارزيابی متوازنبا اندازه گيری عملکرد غيرمالی . است که بر رضايت مشتری و بقای شرکت تاثير می گذارد

 در واقع ارزيابيمتوازن چراغ. ث تغيير و بهبود درمديريت شده و مبنايی برای تصميم گيری به وجود می آوردباع) مشتريان
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وری بيشتر با همان راه وامکانات قبلی ولی براساس هزينه يابی برمبنای فعاليت و آروشنی در هدايت شرکت به سوی سود

   .ارائه صحيح هزينه هايشرکت است

استراتژی را به مديران ميسپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمايه گذاری شان مالکان، وظيفه اجرای 

ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بيان می کند کهآيا مديران معيارهای برگ نمره را  .است

تصادی نتيجه ايده آل استراتژی موفق است و عبارت است بدرستی موازنه کرده اند؟ به گفته کاپالنايجاد ارزش افزوده اق

  .ازتالش برای انجام

 ارزش افزوده اقتصادی

آيا يکمعيار مناسب از ارزيابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمايه گذاران را درشناسايی فرصتهای مطلوب سرمايه گذاری 

  برای واحد تجاری ايجاد ارزش نمايد؟ياری کند و مديران را به تصميمگيريهايی عالقه مند سازد که 

ارزش افزوده . ارزشافزوده اقتصادی معياری است که جهت نظارت کلی، در زمينه خلق ارزش، در شرکتبه کار برده می شود

   .اقتصادی استراتژی نيست، راهی است که نتايجرا اندازه گيری می کند

بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار  با توجه به اينکه معيار ارزش افزوده اقتصاديبه توانايی

اگر نتيجه اين . سرمايهگذاران براساس ريسک معين اشاره دارد می تواند ميزان اثربخشی عمليات شرکت رااندازه گيری کند

ده و چنانچه اندازه گيری مثبت باشد می توان چنين قضاوتکرد که مديريت طی عمليات جاری، ارزش شرکت را افزايش دا

اين معيار که باهدف سازمان در زمينه افزايش ثروت . منفيباشد عملکرد مديريت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است

ارائه شده و برابر سودهای عملياتی منهای هزينه سرمايه  (Stern Stewart) سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت

   .شده است و در واقع به عنوان يکی ازشاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود ياست که برای ايجاد آن به کار گرفتها

EVA= (r - c) × Capital   

EVA= (r × Capital) –(c × Capital)   

EVA= NOPAT - (c × Capital)   

= rنرخ بازده سرمايه  

= cنرخ هزينه سرمايه  

= capitalسرمايه  

= NOPATسود خالص عملياتی پس از ماليات  
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= EVAارزش افزوده اقتصادی  

   :برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ايجاد ارزش در يک شرکت به دو عامل بستگی دارد

  شرکت از سرمايه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟ -١

  برای اين سرمايه به کار گرفته شده چه هزينه ای می پردازد؟  - ٢      

 .است که شرکت بتواند بازدهی بيش از هزينه سرمايه منابع مالی خود به دست آورد بنابراين آنچه در اين معيار اهميت دارد اين

اخيرًا شرکتها قدم . ارزشافزوده اقتصادی ارزش سهام را دقيقتر از سود هر سهم و بازده حقوق صاحبانسهام به دست می آورد

ارزش افزوده اقتصاديبا ارائه مدلهای . می دهددر راهی از مديريت درامدهاگذاشته اند که آنها را به سوی مديريت ارزش سوق 

   .کاربردی قابل اجرا به مديران در اين فرايند کمک می کند

زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون  .يکياز مزايای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است

خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئوليتپاسخگويی می  توجه فرايند مديريت قرار می گيردعملکرد سازمان کارا

   .دهد و می تواند تنها معياری باشد که موفقيت در آن خالصه ميشود

ارزش افزوده اقتصادی را بهعنوان جذابترين ايده مالی معرفی نمود و اشاره کرد  ١٩٩۶در اکتبر  (Fortune) مجله فورچون

از جمله شرکتکوکاکوال با . شبينی کرده ارزش افزوده اقتصادی جايگزين سود هر سهم خواهد شدکه يک موسسه امريکايی پي

مدير شرکت . افزايش دهد ١٩٨٧-١٩٩٣درصد طی سالهای ٢٠٠به کارگيری اين معيار توانست بازده سرمايه اش را حدود 

زيرکانه برای ادامه فعاليتبا سرمايه کمتر می کند؛ کوکاکوال معتقد است ارزشافزوده اقتصادی او را وادار به پيدا کردن راههای 

به عبارت ديگر انگيزه يافتن راههای افزايش کاراييسرمايه را ايجاد می کند و در نهايت موجب می شود که شرکت عملکرد 

يابی استوارت توصيه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبناييبرای تخصيص سرمايه، ارز. برتر داشتهباشد

به اين ترتيب تصميم گيريها موثرتر می . عملکرد، تعيين پاداش و ايجاد ارتباط با خبرگاندر بازار سرمايه استفاده شود

   .شود،ارتباطات افزايش می يابد و ميزان پاداشها با افزايش در ارزش افزوده اقتصاديباالتر می رود

حجم باالی اطالعات لزومًا منجر به تصميم . جديدی شروع می شوندنتيجتا هر سه اين چارچوب ها با تکنيکهای اندازه گيري

   .در واقع اضافه کردن يک معيار جديد به معيارهای موجود مسائل را پيچيده ترخواهد کرد .موثر نمی شود

ده برای همان طور که ممکن است فهم يک مدل کامًال پيچي. يکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بين سادگی و دقتاست

   .مديران بسيارمشکل باشد يک مدل بسيار ساده نيز منجر به تصميمهای نادرست می شود

هزينهيابی برمبنای فعاليت، ارزيابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهايمناسبی هستند که می توانند شرکت را در 

هزينه يابی برمبنای فعاليت می تواند مديرانرا در فهم . دستيابی به موفقيت در محيط تجاری،رقابتی و فعال امروزی کمک کنند
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ارزيابی متوازن ديدگاه عملکرديرا به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غيرمالی گسترده . اثربخشی تصميماتشان ياری رساند

ظور خلق ارزش ارزش افزودهاقتصادی ارتباط بين تصميمها را نشان می دهد و بر معيارهای عملکرد سيستمپاداش به من. است

زمانی که مديران چارچوبهای تصميمگيری، معيارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن . تمرکز دارد

داشتن استراتژی مناسبمهم است ولی داشتن مديرانی که مجری . حالتمالکانه برانگيزاند، بهترين عملکرد را خواهند داشت

  .شند نيزبه همان اندازه اهميت دارداستراتژی و نتايج حاصل از آن با

 نسبت هاي مالي

 : نسبت های نقدينگی

  داراييهای جاری –بدهيهای جاری = سرمايه در گردش يا حاشيه ايمنی اعتباردهندگان 

  داراييهای جاری÷ بدهيهای جاری = نسبت جاری يا توانايی پرداخت بدهيهای جاری از محل داراييهای جاري

 داراييهای جاری -) موجودی کاال+ پ .پ( (÷ بدهيهای جاری ) = سريع(نسبت آنی  يا برای پوشش بدهيهای جاریتوانايی دقيقتر 

 : نسبتهای فعاليت

  ف.ک.ت.ب÷ متوسط حسابهای دريافتنی = نسبت حسابهای دريافتنی  يا نشان دهنده سرعت وصول مطالبات

  )حسابهای دريافتنياول دوره + حسابهای دريافتنی پايان دوره (÷  ٢= متوسطحسابهای دريافتنی 

  متوسط دوره وصول طلب=   ٣۶۵÷ یافتنيدر ینسبت حسابها

  ف.ک.ت.ب÷ متوسط موجودی کاال =  نسبت گردش کاال  يا نشان دهندهسرعت گردش کاال

  موجودی کاال اول دوره+ موجودی کاال پايان دوره ÷  ٢= متوسطموجودی کاال 

  ٣۶۵÷ نسبت گردش کاال = نسبتدوره گردش کاال 

 فروش خالص÷ متوسط مجموع داراييها = گردش مجموع داراييها يا  توانايی به کارگيری موثرداراييها

  : نسبتهای اهرمی

 مجموع بدهيها÷ ا مجموع داراييه= نسبت بدهی  يا نشان دهنده داراييهايی است که از طريق بدهيها تأ مين شدند

  مجموع حقوق صاحبان سهام÷ مجموع بدهيها = نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام  يا توانايی پرداخت بدهيها
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 سود قبل از بهره و ماليات÷ هزينه بهره = پوشش هزينه بهره يا  تحمل شرکت در کاهش سود

 : نسبتهای سود آوری

  سود نا خالص÷ فروش خالص = نسبت سود نا خالص 

  ف باقی می ماند.ک.ت.درصد هرريال فروش را نشان می دهد که پس از کسر بکه  

  سود خالص÷ فروش خالص = نسبت سود خالص  يا سودآوری درآمدها را نشان می دهد

R.O.I) ( ،ميزان کارايی مديريت در بکارگيری : نسبت ٢بازده سرمايه گذاريهابرای اندازه گيری عملکرد شرکت می باشند

سود خالص بازده سرمايه ÷ متوسط مجموع داراييها  =(R.O.A)بازده مجموعداراييها يا جود در جهت کسب سودمنابع مو

بازده × ) مجموع داراييها ÷ حقوق صاحبانسهام ) E.O.R=(بازده حقوق صاحبان سهام ياگذاريصاحبان سهام را نشان می دهد

  مجموع داراييها

  : نسبتهای ارزش بازار

  سود خالص÷ تعداد سهام منتشره  = (EPS) هر سهم سود/ عملکرد شرکت 

  قيمت روز هر سهم÷ سود هر سهم  = (p/e) نسبت قيمت به سود/ ارزيابی شرکت

  مجموع حقوق صاحبان سهام÷ تعداد سهام منتشره = نسبت ارزش دفتری هر سهم 

  : دريافت سود سهام را نشان می دهندنسبتهای ذيل  

  سود سهام پرداختی به هر سهم÷ هر سهم قيمت بازار = بازده سود سهام 

 سود سهام پرداختی به هر سهم÷ سود هر سهم = نسبت پرداختی سود هر سهم 

  

  

  بررسی سهام خزانه در بورس تهران
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را شنيده ايد ؟ خوب حق داريدچون اين يك اصطالح تخصصي حسابداري (Treasury Stock) آياتا به حال نام سهام خزانه

  خرانه يعني چه ؟ است خوب حاال سهام

سهامخزانه عبارت از سهام عادي يا ممتاز يك شرآت سهامي است آه توسط همان شرآتمجددا خريداري گرديده است به عبارت 

قانون تجارتخريد  ١٩٨ديگر شرآت سهام صادر شده خود را مجددادر بورس خريداري مي نمايد و بد نيست بدانيد آه طبق ماده 

آت ممنوع است و علت آن هم اين است آه شرآت ومديريت آن همواره از اطالعات داخلي آگاه سهام شرآت توسط همان شر

است و ممكن است به واسطه اين مزيتسهام خود را زمانيكه در حداقل قيمت خود مي باشد بخرد و همان را در اوج قيمتآن 

تاندارد هاي حسابداري سهام خزانه يك دارائي بفروشد و موجب ضرر و زيان فروشنده و خريدار گردد از طرفي ديگر بر طبقاس

محسوب نمي شود و سود حاصل ازخريد فروش آن نبايستي بين سهامداران توزيع شود بنابر اين داليل در بيشترآشورهاي 

قي جهان خريد سهام خزانه مجاز نمي باشد البته موارد ديگري نيز در موردسهام خزانه وجود دارد و اينكه سهام خزانه از حقو

  . حق تقدم خريد سهام برخوردار نيست , سود سهام, نظير حق راي 

آيا واقعا در بورس تهران قانونممنوئيت سهام خزانه رعايت مي شود ؟ خوب است بدانيد آه نه تنها آه رعايت نميشود بلكه به 

مي گيرد و حتي سود و زيان خريد افزايش سرمايه هم تعلق  , حق راي, طور غير مستقيم به آن حقوق آامل از قبيل سود سهام 

درصد سهام شرآتشاسي ساز را دارد و ١٠٠بطور نمونه شرآت گروه بهمن . بينسهامداران توزيع مي شود  زو فروش آن ني

درصد دراصل همان سهام خزانه است ١٠درصد شرآت گروه بهمن را داردمالحظه مي آنيد آه اين ١٠شرآت شاسي ساز نيز 

فيقي خود را نشان مي دهد حاال شرآت شاسي ساز مي تواند براي هميشه يكعضو هيات مديره براي آه درصورت هايمالي تل

شرآت گروه بهمن انتخاب آند در حاليكه سهام خزانه برطبق استاندارد ها فاقد حق راي مي باشد در مورد ساير حقوق نيز 

  . وضع به همينمنوال است

براي يافتن . زانه از نوع حقوقكامل يعني ضد حقوق سهامدار آن وجود دارد بنابراين مشاهده مي آنيد آه دربورس سهام خ

 . تشابهاتهمان سهام خزانه است. اينگونه شرآتهاآافيست پرتفوي هرشرآت را با سهامداران همان شرآت مقايسه آنيد 

ه همين خاطر در بعضي از درپايان بايد بگويم آه سهام خزانه مزايايي را همدارد آه موجب سود سهامداران مي گردد و ب

اما چون امكان ) اگر توضيح بيشتر مي خواهيد بگوييدتا بنويسم ( آشورها خريدآن را تحت شرايط خاصي مجاز مي دانند 

در بورس تهران نيز بهتراست نظارت و آنترل بيشتري بر روي سهام . سواستفاده ازآن بيشتر است اآثرا ممنوع اعالم ميكنند 

 .تا حقوق سهامدارن جزء ضايع نشود خزانهشرآت ها شود

 چرا هيات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟
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تئوريحسابداری مجموعهای از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاجآنهاست که زيربنای تدوين استانداردهای 

 .ت حسابداری را تشکيل ميدهدحسابداری توسط مراجع مربوط بوده وشالوده گزارش اطالعا

ای از فرضيات مبنا، تعاريف، اصول، مفاهيم و نحوه استنتاجآنهاست که زيربنای تدوين ه تئوريحسابداری مجموعه

در اين راستا . استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده وشالوده گزارش اطالعات حسابداری را تشکيل ميدهد

ب مفهومی مرجع بهوجود ميآورد که مقررات خاص حسابداريبراساس اين چارچوب تدوين تئوريحسابداری، نوعی چارچو

در هر کشوری، هدف از تدوين چارچوب مفهومی،فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگير در چارچوب ويژگيهای کشور . ميشوند

کنندگان و حسابرسان گزارشها و برای وضع وتجديدنظر در استانداردهاست بهطوريکه حقوق و منافع استفادهکنندگان،تهيه

چارچوب مفهومی تهيه شده عالوه بر هدايت تدوينکنندگان استانداردهای  .صورتهای مالی بهطور متعادل حفظ شود

حسابداريمربوط به موضوعات مختلف، ميتواند مراجع تصميمگيری، مديران واحدهای اقتصاديو اشخاص ذيحق، ذينفع و 

   .مسائل حسابداری واستانداردهای تدوينشده ياری دهد ذيعالقه را در قضاوت نسبت به

نظر به اهميت موضوع، از سالها قبل،مراجع حرفهای حسابداری در برخی از کشورهای پيشرو در حسابداری، تدوين 

ياالت يکی از معروفترين اين مراجع،هيئت استانداردهای حسابداری مالی ا. چارچوبمفهومی را در دستور کار خود قرار دادهاند

   .اقدامات اين هيئتميتواند حاوی نکات آموزندهای باشد. متحد است

اين مقاله به ارائه آرای دو تن ازکارشناسان ارشد هيئت استانداردهای حسابداری مالی ميپردازد که موضوعات اساسيقابل طرح 

  .درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند

 چارچوب مفهومی چيست؟

چارچوبمفهومی مجموعهای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی واهداف خاص گزارشگری مالی را تعيين و 

اين مفاهيم، راهنمايی برای انتخاب رويدادها، معامالت وشرايطی . مبانی و مفاهيم اصلی رسيدن به ايناهداف را مشخص ميکند

هنمايی برای چگونگی شناخت واندازهگيری، تلخيص و گزارشگری آنها بهشمار است که بايد درنظر گرفته شود و نيز را

بيانيه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زيررا دربر  ٧هيئت استانداردهايحسابداری مالی تاکنون . ميرود

   :ميگيرند

  اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، =١

  ويژگيهای کيفی اطالعات حسابداری، =٢

  عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری، =٣
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  اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غيرانتفاعی، =۴

  شناخت و اندازهگيری در صورتهای مالی واحدهای تجاری، =۵

  . شده است ٣که جايگزين بيانيه شماره (عناصر صورتهای مالی  -۶

   .استفاده از جريانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازهگيری حسابداری -٧

منتشر کرده است و در شرايط حاضر نيز ٢٠٠٠و آخرين آن را در سال  ١٩٧٨اينهيئت، اولين بيانيه مفهومی خود را در سال 

راجايگزين بيانيه >عناصر صورتهای مالی<۶همچنين بيانيه مفهومی شماره . بيانيه ديگری را در دست تهيه و تدوينندارد

کرده است، تا واحدهای غيرانتفاعی را نيز بههمراه واحدهای >تجاری عناصر صورتهای مالی واحدهای<٣مفهومی شماره 

  .انتفاعی دربرگيرد

 تأثير چارچوب مفهومی بر عمليات حسابداری چيست؟

بيانيههايمفهومی بهطور مستقيم بر عمليات حسابداری تأثير ندارند و موجب تغيير دراصول پذيرفتهشده حسابداری و يا اصالح، 

همچنين اين بيانيهها تغييردر روشهای . روشهای حسابداريموجود يا استانداردهای افشای اطالعات نميشوندتعديل يا تفسير 

بنابراين، چارچوب مفهومی از طريق تأثير بر تدوين . حسابداری يا افشای اطالعاتی متضاد با اين مفاهيم را ضرورينميسازد

  .ميگذارد استانداردهايحسابداری جديد بر عمليات حسابداری تأثير

 چرا چارچوب مفهومی الزم است و چه کسی از آن منتفع ميشود؟

استفادهکنندهاصلی چارچوب مفهومی، هيئت استانداردهای حسابداری مالی است زيرا چارچوبمفهومی، مبانی تدوين 

اعضای هيئت از اين . رداستانداردها و نيز مفاهيم مورد نياز برای حل مسائلحسابداری و گزارشگری را در اختيار هيئت ميگذا

به اين ترتيب، اين مفاهيم اساس  .مفاهيمبرای تجزيه و تحليل درست موضوعات و همچنين ارائه توصيههای خود بهره ميبرند

مباحث هيئت را در موضوعات مطرح شده تشکيلميدهند و اعضای هيئت را در تصميمگيری در مورد استانداردهای خاص 

درباره مفاهيم است که مبانی تهيه و تدويناستانداردها را فراهم ميکند و در نهايت، نتيجهگيری در  در حقيقت، بحث. ياريميکنند

   .مورد هر استاندارد براساس چارچوب مفهومی صورت ميگيرد

چارچوب مفهومی، پايهای برای استداللمنطقی جهت انتخاب رويکردهای مختلف در تدوين استانداردهاست و اگر چه 

الزم را ارائه نميدهد اما در محدوده انتخابهايی که بايد صورت گيرد،با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، تمامپاسخهای 

چارچوب مفهومی موجب افزايش کارايی فرايند تدوين استانداردهانيز ميشود . محدودههای انتخاب را تنگتر ومشخصتر ميکند
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در زمانهای متوالی خودداری <تعريف دارايی>موضوعات اساسيمانندزيرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد 

بهعالوهچارچوب مفهومی در افزايش کارايی برقراری ارتباط درونی و بيرونی نيز نقشدارد و با فراهم کردن . ميشود

عات مجموعهای از اصطالحات و چارچوبی برای ارجاع در مباحثمختلف، تسهيالت زيادی را برای بحث و بررسی موضو

در نتيجه، ارتباطات بين اعضای هيئت و حاميان آن، بهخصوصافراديکه مذاکرات و . تخصصی توسط اعضای هيئتفراهم مينمايد

چارچوب مفهومی همچنين سبب کاهش . پيشنهادهای طرحهای اوليه را بررسی ميکنند با سهولتبيشتری برقرار ميشود

   .دفشارهای سياسی درارائه قضاوتهای حسابداری ميگرد

چارچوب مفهومی راهنمايی برای تدويناستانداردهای حسابداری است و زمينه را برای تهيه و ارائه اطالعات مالی وغيرمالی 

اطالعات بيطرفانه، اطالعات مفيدی برای  .مربوط و در دسترس بهطور بيطرفانه و بدون جانبداری فراهم ميکند

تصميمگيريهای اعتباری گرد ميآورد و به اين ترتيب، زمينه رابرای ارتقای استفادهکنندگان اطالعات در موردسرمايهگذاری و 

چارچوبمفهومی، در ارتقای کارايی بازار سرمايه و بازارهای . منافع عمومی از طريق تخصيص بهينه منابع فراهم ميسازد

   .ديگر نقش موثری دارد

هاياستانداردگذاری از چارچوبهای مفهومی توافقی استفاده مراجعتدوين استانداردها برای کاهش اثر سليقههای فردی در تصميم

نبود اينچارچوبهای مفهومی توافقی ممکن است اين مشکل را بهوجود آورد که فرايند تدويناستانداردها بر مبانی کامًال . ميکنند

ليقههای فردی اعضای متفاوتی از آنچه لزومًا بر آن استوار است بناشده و تصميمگيری در آن صرفًا براساس نظرات و س

از استادانمعروف حسابداری که دارای  (Charles T. Horngren)در اين مورد، چارلز تی هورنگرن. هيئتصورت گيرد

سابقه عضويت در هيئت اصول حسابداری، شورای عاليمشورتی استانداردهای حسابداری مالی و هيئت امنای بنياد حسابداری 

حرفه حسابداری کامًال منسجم نشده است، هر کدام از مادست به تدوين چارچوب مفهومی خاصی بهدليل اينکه  : مالی استميگويد

   . در اين ميان، برخی از اينچارچوبها بهنحو مطلوبی تعريفشده و منسجم و برخی ديگر، مبهم و ضعيف ارائهشدهاند. زدهايم

افرادی برای رسيدن به نتايج موردنظر خود از زنجيره در هر برهه از زمان، بيشتر ما از شنيدناينکه  : او اضافه ميکند که

در حاليکه، شايد بعضی اوقات، صدايانديشه خودمان باشد که . پيچيدهای از داليلسست بهره ميگيرند احساس ناراحتی ميکنيم

م آن يک درس مه. تجربه من بهعنوان عضو هيئت اصولحسابداری، به من درسهای زيادی آموخته است. به گوشمان ميرسد

   . است که بيشتر ماتمايلی طبيعی و زائدالوصف برای فراوری داليل درباره نتايج قبلی خودمانداريم که بدون تغيير باقی بماند

در محيطی که در آن استانداردگذاريبراساس چارچوبهای مفهومی شخصی افراد استانداردگذار صورت ميگيرد، توافق 

بههرحال، اين . تعداد کافی از چارچوبهای مفهومی با همانطباق داشته باشند رويموضوعات فقط زمانی صورت ميگيرد که

توافق نيز موقت است چون اعضای هيئت نيزبه مرور تغيير ميکنند و مجموعههای چارچوبهای مفهومی افراد پيوسته در 
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کسان ممکن است به نتايج بنابراين اعضای يک هيئت تدوين استانداردها در مورد موضوعی مشابهيا حتی ي. حالتغيير است

زيرا هر گروه از استانداردها ممکن است با ساير استانداردهايکسان نبوده و . کامًال متفاوتی از آنچه قبًال رسيدهانددست يابند

های ه به بيان ديگر،فرايند استانداردگذاری بهصورت فرايندی کم و بيش لحظ. تصميمهای گذشته، گويای تصميمهای آينده نباشد

بهعالوهبدون يک چارچوب مفهومی، انجام بحثهای منطقی ميسر نيست زيرا در اينصورت،برای موضعگيری در . ميآيددر 

اين برخورد حسابداری مناسب از . مورد برخورد حسابداری مناسب با يک معامله خاص، تعاريفالزم در اختيار قرار ندارند

ويههای حسابداری انجمن حسابداران رسميامريکا و نيز مصوبات هيئت ديدگاه ديگرانبهنسبت مطابقت آنها با مصوبات کميته ر

   .اصول حسابداری بستگی دارد

زمانی که اهداف و مفاهيم برای تعيين جهت  .هيئتاستانداردهای حسابداری مالی تنها استفادهکننده از چارچوب مفهومی نيست

در اينشرايط، چارچوب . شهای مالی ارتقای کيفی مييابدو اجزای گزارشگری مالی مورداستفاده قرار ميگيرد اعتبار گزار

مفهومی به تدوين استانداردهای مرتبطباهم و دارای انسجامدرونی کمک شايانی ميکند و تهيهکنندگان و استفادهکنندگان 

نه در گزارشهای مالی ازگزارشهايی که براساس يک مجموعه استانداردهای منسجم، تدوين شده و در طولدورهای زمانی و 

   .ای خاص بهوجود آمدهاند، استفاده ميکننده لحظه

اين . چارچوبمفهومی به استفادهکنندگان اطالعات مالی کمک ميکند که درک بهتری از اطالعاتمالی و محدوديت آن پيدا کنند

استانداردها چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برايدرک نتايج از استانداردها بهکار ميرود و بهوسيله افرادی که 

رابهکار ميبرند، حسابرسانی که نتايج گزارشهای مالی را آزمون ميکنند ودانشجويان و استادان رشته حسابداری، مورد 

  .استفاده قرار ميگيرد

 انگيزه هيئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوين چارچوب مفهومی چيست؟

ی برای تدوين چارچوب مفهوميرا ميتوان از مشاهده تنگناهايی بهدست درحقيقت، انگيزه هيئت استانداردهای حسابداری مال

هيئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بودتا برای . آورد که سلف آن يعنی هيئت اصولحسابداری تجربه کرده است

گزارش خود که منجر  در ١٩۵٨کميته خاص انجمن حسابدارانرسمی امريکا در سال . تصميمات خود مبانی مفهومی تهيه کند

به تولد هيئت اصول حسابداريگرديد اعالم کرد که هيئت اصول حسابداری بايد هم روی مفاهيم و هم روياستانداردها کار کند تا 

در اين راستا هيئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد . مفاهيم اساسی معنيداری برای استانداردها فراهمگردد

داری را بهانجام رساند و پس از بررسی اين مطالعات، چنين نتيجهگرفت که توصيههايی که در اين مفروضات واصول حساب

  .زمينه انجام ميشود بهطور اساسی با اصولحسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است
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هايمفهومی موجود، انجمن حسابداران با توجهبه مشکالت ناشی از تطابق نداشتن آرای هيئت اصول حسابداری با رهنمود

. ، کميته خاص ديگريرا برای بررسی مجدد برنامه مربوط به تدوين اصول حسابداری تشکيل داد١٩۶۴رسمی امريکا در سال 

درميان توصيههای ارائه شده توسط اين کميته، اين توصيه نيز شده بود که هيئتاصول حسابداری، چارچوبی مفهومی بهعنوان 

مفاهيماساسی و >۴تصميمگيريهای خود ايجاد کندو در اجرای اين توصيه، هيئت اصول حسابداری، بيانيه شماره راهنمای 

بههر حال، هيئت اصول حسابداری . منتشر کرد١٩٧٠را در سال<اصول حسابداری مرتبط با گزارشهای مالی واحدهای تجاری

توصيفی است نه آمرانه و بهجای تأکيد بر آنچه بايدباشد، بر آنچه هست و بر ی ها ، بيانيه۴از ابتدا پذيرفته بود کهبيانيه شماره 

، گذشتهنگر بود ضرورتًا نميتوانست راهنمايی قوی ۴بنابراين، چونبيانيه شماره . حسابداری مالی موجود تأکيد ميکند

   .برايهيئتاصول حسابداری در تدوين استانداردها شمرده شود

ز هيئتاصول حسابداری، انجمن حسابداران رسمی امريکا دو گروهمطالعاتی، يکی بهرياست فرانسيس بعد از آن بهعلتانتقادات ا

را بهمنظور بررسی فرايند  (Robert M. Trueblood)و ديگری بهرياسترابرت ام تروبالد (Francis M. Wheat)ام ويت

وصيههايکميته تروبالد، بنياد حسابداری مالی براساس ت. تدويناستانداردهای حسابداری و اهداف گزارشهای مالی تشکيل داد

مطالعه ديگری که سرانجامبهصورت گزارش ويت . تشکيل شد و اين بنياد، هيئتاستانداردهای حسابداری مالی را بهوجود آورد

   .منتشر شد موضوع تدوين استانداردهای حسابداری مالی را موردبحث قرارداد

استانداردهای حسابداری ماليفعاليت خود را آغاز کرد يکی از موضوعاتی که در دستور کار آن زمانيکه هيئت  ١٩٧٣در سال 

اهداف گزارشهای >اين طرح براساس يافتههای گزارش تروبالد کهتحت عنوان. قرار داشتبررسی اهداف گزارشهای مالی بود

در اهداف گزارشهای ماليمطرح <اولين اصول>منتشر شده بود برنامهريزی شد و برآنچه در گزارش تروبالد بهعنوان<مالی

هيئت استانداردهای حسابداری مالی کار خود را برپايه اينکه گزارشهای مالی چه اهدافی بايد داشته . شده بود متمرکز گرديد

  .اين موضوعمنجر به ايجاد مبانی اساسی و مناسبی گرديد که براساس آنها چارچوب مفهوميتدوين شد. باشند قرار داد

 ديگران چگونه چارچوب مفهومی خود را تدوين کردهاند؟

بهدنبالهيئت استانداردهای حسابداری مالی، مراجع تدوين استانداردهای ديگر اقداماتخود را برای تدوين چارچوب مفهومی 

شده است وکشور کميته استانداردهای بينالملليحسابداری که به هيئت استانداردهای بينالمللی حسابداری تبديل . آغاز کردند

. انگلستان، چارچوبهای مفهومی خود را تدوين و ارائه کردند١٩٩٩کانادا و متعاقب آن کشورهای استراليا و نيوزلند و در سال 

چارچوب مفهومی اينمراجع تدوين استانداردها نيز مشابه هيئت استانداردهای حسابداری ماليبراساس اهداف پايهای قرار دارد 

ن گزارشهای مالی، اطالعاتمورد نياز سرمايهگذاران و اعتباردهندگان در سرمايهگذاری و تصميمات که بايد براساس آ
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چارچوبهای مفهومی تدوينشده توسط مراجع مختلف در مجموع مشابهيکديگرند ولی با هم يکسان . اعتباريرا ارائه دهند

  .نيستند

 آينده چارچوب مفهومی چيست؟

ی برنامه تجديدنظر محدودی را در تعريف بدهيپيشنهاد کرده است و در حالحاضر کار هيئتاستانداردهای حسابداری مال

امکانسنجی برای بررسی مجدد بدهيها ونحوه شناخت آنها را در دستور کار خود قرار داده و تصميم دارد با ديدگاهوسيعتری 

های مطالعاتی که اخيرًا صورت گرفته احساس نياز به اين موضوع ازطريق طرح. تعهدات و نحوه شناسايی آنها را درنظر بگيرد

افزايش نگرانيها درمورد اين . بررسی گستردهترميتواند موضوعات مرتبط شامل شناخت درامد را در برگيرد. شده است

   .موضوعات ضرورت تجديدنظر را تشديد کرده است

ارتقای هر چهبيشتر کيفيت چارچوبهای مفهومی  عالوه بر اين،وجود هيئت استانداردهای بينالمللی حسابداری ميتواند منجر به

اين هيئت، بهعنوان بخشی از فعاليتهايخود در پی افزايش هماهنگی استانداردهای حسابداری در سطح بينالمللی است و . شود

نظير هيئت  - درهمين راستا مشغول بررسی امکان کاهش تفاوتهای چارچوبهای مفهومی تدوين شدهتوسط مراجع حرفهای ملی

   .با اينکار، چارچوبهای مفهومی يا حداقل بخشهايی از آنها مورد توجه مجدد قرارميگيرند. است - استانداردهای حسابداری مالی

گفتنی است که هيچکدام از چارچوبهای مفهومی، اعم از چارچوبمفهومی تدوين شده بهوسيله هيئت استانداردهای حسابداری 

براينمونه، مواردی که در چارچوب مفهومی . لی حسابداری و ديگران در حقيقت کامل نيستندمالی و يا هيئتاستانداردهای بينالمل

هيئت استانداردهای حسابداری مالی برايارائه و افشای گزارشهای مالی پيشبينی شده بود و يا موارديکه بايد در خارجاز متن 

اينجنبههای خاصی از چارچوب مفهومی مانند شناخت و عالوه بر . اصلی گزارشهای مالی افشا ميشد در آنها رعايت نشده است

   .اندازهگيری هنوز ناقص است

بيشتر بخشهايچارچوبهای مفهومی هيئت استانداردهای . ازسوی ديگر، چارچوبهای مفهومی با مشکل ديگری نيز مواجهند

ش تحوالت و تغييرات عميقيشده و از آن زمان فعاليتهای تجاری و مالی دستخو. حسابداری مالی در دو دهه پيش تهيهشدهاند

در نتيجه، بيشتر موضوعات دردنيای امروز متفاوت و پيچيدهتر از موضوعاتی است . بهنحو روزافزونی پيچيدهتر گشته است

به اين دليل در بعضی از موارد روزامد کردن چارچوبمفهومی ممکن . که در زمان تدوين چارچوبمفهومی وجود داشته است

 .هم مورد نياز باشد تا با موضوعات امروز و فرداتطابق يابد است هم مطلوب و

 رفتارشناسی مالی
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حسابداری ذهنی به . تئوری انتظار نشانميدهد که افراد در هنگام انجام تصميمگيريهای مالی از حسابداری ذهنی استفادهميکنند

ا در حسابهای ذهنی جدا انجام دهند، بدون در اين معنی است که افراد تمايل دارند تصميمگيريدربارهء مسايل مختلف مالی ر

 .نظرگرفتن اين فرض منطقی که بهتر است تمامی اين تصميمگيريها را در يک پرتفويتصميمگيری کنند

حسابداری ذهنی به . تئوريانتظار نشان ميدهد که افراد در هنگام انجام تصميمگيريهای مالی از حسابداريذهنی استفاده ميکنند

که افراد تمايل دارندتصميمگيری دربارهء مسايل مختلف مالی را در حسابهای ذهنی جدا انجام دهند،بدون در  اين معنی است

اين عمال تعامل بين . نظر گرفتن اين فرض منطقی که بهتر است تمامی اين تصميمگيريها را دريک پرتفوی تصميمگيری کنند

اين موضوع آن است که افراد به عنوان مثالهنگام سرمايهگذاری به مفهوم کاربردی . تصميمگيريهای مختلف راناديده ميگيرد

دنبال بهينه کردن پرتفوی سرمايهگذاری خود نيستند بلکهسهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با 

   .يکديگرخريداری ميکنند

د سرو کار دارد که مهمترين پايه و اساس رفتارشناسی تئوری انتظار با ارزيابی مالی و غيرپولی با برآمدهای ترجيحات افرا

   .مالی است

در . پايهءديگر اين علم به چگونگی استفادهء افراد از اطالعات و چگونگی شکلگيريباورها در بازارهای مالی مربوط است

اثبات عدمعقاليی بودن رفتار ادامه برخی از مهمترين خطاهايمتداول در بازار سرمايه را که تئوری رفتارشناسی مالی به منظور 

همانگونه که خواهيم ديد همگی ما اين رفتارها را به کرات . سرمايهگذاران در بازارهای مالی عنوان ميکند، ارايهميشود

   :تجربهکردهايم

  ناهنجاری شناخت -١

بپذير به نظرنيايند، سرمايهگذاران تمايل دارند که به هرطريق ممکن تصويری از خود ارايه دهند که در آن ضعيف و آسي

بنابراين سرمايهگذاران تمايل به صورت ناخودآگاه به بياهميت جلوهدادن اطالعاتی دارند که بيانگر خطاهای آنان در 

فيلتر کردن . نتيجه آنکه افراد اطالعات را به صورت تورشداری سانسورميکنند. تصميمگيری و يا باورهاياشتباهشان بوده است

اين تئوری توجيهکنندهء . سرمايهگذاران در ميان جمعی باباورهای مشابه قرار دارند، تشديد ميشوداطالعات هنگامی که 

   .بسياری ازبحرانها در بازار مالی جهان است

  محافظه کاری -٢

اينامر موجب ميشود در صورت . سرمايهگذاران بهصورت بسيار کندی عقايد خود را با توجه به اطالعات جديد تعديل ميکنند

بروز اطالعات بسيار جدی در بازار، هرچه اين اطالعاتبه صورت جديتری منافع سرمايهگذاران را تحتتاثير قرار دهد، 

   .سرمايهگذار بامحافظهکاری بيشتری با آن برخورد ميکند
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ن دارد، برای هر اين امر به آن دليل است کهپذيرفتن اطالعات جديد که مقاومت معنيداری با باور و طرز تلقی فعليسرمايهگذارا

   .فردی دشوارتر است

  اعتماد به نفس بيشاز حد -٣

اعتمادبه نفس بيش از حد به اين معنی است که سرمايهگذاران تواناييهای خود را درتجزيه و تحليل اطالعات و در 

   .تصميمگيريها بيش از حد واقعی ارزيابی ميکنند

هرچه تحليلگر راحتتر بتواند زير حرفهای  .نوع فعاليت متفاوت است ايناشتباه در ميان مشارکتکنندگان در بازار بسته به

اين در حالی است که در مواقعی کارشناسان بهداليلی به راحتی . گذشتهء خود بزند،اعتماد به نفسبيشتری از خود بروز ميدهد

سياری از مشارکتکنندگان در يکی از داليلی که ب. نتوانند حرف خود را عوض کنند، در ابراز عقيدهء محافظهکارترميشوند

بورس تهران خود رااز هر کارشناسی در شرکتهای مشاورهای بهتر ميدانند اين است که نسبت بهپيشبينيهای گذشته اين افراد، 

مدرک مستندی وجود ندارد در حالی که گزارشاتکارشناسی ديگران به صورت مکتوب و مستند در دسترس همه بوده و 

   .غيرقابل انکاراست

  خطای خودشيفتگی -۴

مشارکتکنندگان در بازارهای مالی به صورتناخودآگاه عادت دارند که اطالعاتی که در جهت اثبات باورها و تصميمات است 

همچنين . رابزرگتر جلوه دهند و در مقابل اطالعاتی را که عليه نقطهنظر آنهاست بياهميت ويا کماهميت جلوه دهند

حالی که ديگرانرا به دليل اشتباهاتشان سرزنش ميکنند خود را به دليل موفقيتهايشان سرمايهگذاران تمايل دارند در 

چشمپوشی عدم تقارن در قضاوت  "اين مهم يکی از اصليترين فروض تئوريهای پيشين را نقض ميکند چرا کهعمال. ستايشکنند

   .کندامکانيادگيری و تصحيح را از بازار سلب مي "دربارهء موفقيتها و شکستها عمال
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  خطای ناشی از دسترسی به اطالعات -۵

درواقع سرمايهگذاران به صورت ناخودآگاه، اطالعاتی را که متاخرتر است و دردسترس ذهن است بيشتر مورد توجه قرار 

به عنوان مثال، رانندهای کههماکنون يک صحنهء تصادف ديده است، به صورت ناخودآگاه احتياط بيشتری دررانندگی . ميدهند

   .خود ميکند و اين درحالی است که ريسک محيطی در رانندگی افزايشنيافته است

از نقطهنظر تئوری بازار کارا، اين امر به معنی يادگيريافراد است، اما با توجه به يافتههای رفتارشناسی مالی، معموال اين 

بهعبارت سادهتر عمال يادگيری صورت . اطالعاتجديد به سرعت رنگ ميبازند و افراد به رفتار گذشتهء خود بازميگردند

   .نميگيرد

  قانون اعداد کوچک -۶

براساس مطالعات انجام شده، سرمايهگذاران در بسياری از موارد با استناد بهتعداد محدودی از مشاهدات اقدام به نتيجهگيری 

ازاين خطا به عنوان خطای . افته ببيننداين خطا باعثميشود افراد دنيا را بيش از آنچه که واقعا هست، سازمان ي. کلی ميکنند

در ذهن خود ) دباکبر(دباکبر نيز ياد ميکنند که گذشتگان با مشاهده درآسمان و تعدادی نقطهء نورانی به رسم يک خرس 

  .مبادرتميکنند

  :منابع* 
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