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مقدمه
آنچه پیش رو دارید، متن پیشــنهادی هیئت استانداردهای بین المللی 
حســابداری1 اســت که چارچوب مفهومی برای گزارشگری مالی2 
را معرفی و خالصه ای از مهم ترین پیشــنهادهای مطرح شــده در آن را 
بیان می کنــد. هدف پروژه چارچوب مفهومی، بهبود گزارشــگری مالی 
به وســیله فراهم آوردن چارچوبی اســت که کامل تر، شفاف تر و به روزتر 
باشد و هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری بتواند برای تدوین 
(IFRS) از آن استفاده  استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی3 
کند. دیگران نیز می توانند برای درک بهتر اســتانداردهای گزارشــگری 
مالی و کاربرد صحیح آنها از این چارچوب مفهومی بهره مند شوند. وجود 
چارچوب مفهومی برای تدوین اســتانداردهایی مبتنی بر اصول که دارای 

هماهنگی درونی و همگرایی بین المللی باشند، ضروری است.
مطلب حاضر ابتدا به تاریخچه تدویــن چارچوب مفهومی پرداخته 
و ســه هدف مهمی را که هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
در تدوین پیش نویس چارچوب مفهومی مورد تأکید قرار داده اســت، 
بررسی می کند. در ادامه، به هدف گزارشگری مالی، ویژگیهای کیفی، 
عناصر صورتهای مالی، اندازه گیری، شــناخت و قطع شناخت، نحوه 
ارائه و افشــا و واحد گزارشگر اشاره می شود و کاربرد هدفهای سه گانه 

یادشده در مورد آنها، بررسی خواهد شد.

تاریخچه تدوین چارچوب مفهومی
تدوین کنندگان اســتانداردها و مراجع حرفه ای از اوایل دهه 1980، به تدوین 
چارچوب مفهومی توجه و عالقه زیادی نشــان دادند. هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری تنها یــک بیانیه مفهومی با عنــوان »چارچوبی برای 
تهیه و ارائه صورتهای مالی« دارد. این بیانیه از ســوی کمیته استانداردهای 
بین المللی حسابداری4 در سال 1989 منتشر شد و در سال 2001 به وسیله 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری مورد پذیرش قــرار گرفت. در 

مروری بر چارچوب مفهومی گزارشگری مالی
هیئت  استانداردهای بین المللی حسابداری

 ترجمه و تلخیص: دکتر حمید حقیقت، امیرهادی معنوی مقدم
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چارچــوب مزبور، مفاهیم اساســی تهیه صورتهای مالی تشــریح 
شــده اســت. این چارچوب، نقش یــک رهنمود را بــرای هیئت 

استانداردهای بین المللی حسابداری دارد.
در سال 2011، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری یک 
نظرخواهی عمومی در مورد دســتور کار خود انجام داد. بســیاری 
از پاســخ دهندگان بــه آن نظرخواهــی، »چارچــوب مفهومی« را 
به عنوان پروژه با باالترین اولویت انجام، اعالم کردند. پس از این 
نظرخواهی، هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری کار روی 
این پروژه را که در ســال 2010 به تعویق افتاده بود، دوباره شروع 

کرد و آن را در اولویت برنامه های خود قرار داد.
در ژوئیه 2013، هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
اقدام به انتشــار مقالــه ای برای بحث5 با عنــوان مروری بر 
چارچوب مفهومی گزارشــگری مالــی6  کرد. ایــن مقاله 
دیدگاه های اولیه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در 
مورد تغییرهای احتمالی در چارچوب مفهومی را مشــخص کرد 
و بازخوردهای دریافت شــده درباره مقاله یادشده در هنگام تهیه 
پیش نویس چارچوب مفهومی در نظر گرفته شــد. همچنین، در 
سال 2010 فصلهای اصالح شده درباره هدف و ویژگیهای کیفی 
اطالعات مالــی سودمند7، و در همین سال متن پیشنهادی در 
مورد واحد گزارشگر، منتشر شده بود که بازخوردهای دریافت شده 
در ارتبــاط با آن پیش نویس در هنگام تدوین پیش نویس ســال 
2015، مدنظر قرارگرفته اســت. خالصه ای از تاریخچه تدوین 
و محتوای چارچوب مفهومی هیئت اســتانداردهای بین المللی 

حسابداری در جدول 1 ارائه  شده است.
ایــن پــروژه تــا ســال 2010 به صورت مشــترک بــا هیئت 
اســتانداردهای حســابداری مالی امریکا8 (FASB) انجام 
می شد. در این زمان، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
و هیئت استانداردهای حسابداری مالی به طور مشترک دو فصل از 
چارچوب مفهومی را که هدفهای چارچوب مفهومی و ویژگیهای 
کیفی اطالعات مالی ســودمند را توصیف می کرد، منتشر کردند. 
در ســال 2012، هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری  
دوباره کار روی پروژه را شــروع کــرد و از آن زمان تاکنون دیگر 
به صورت مشــترک با هیئت استانداردهای حسابداری مالی روی 
پروژه کار نمی کند. در عوض، هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری نظرهای طیف وســیعی از نهادهای اســتانداردگذار 
حســابداری را کــه هیئت اســتانداردهای حســابداری مالی هم 
یکی از آنها اســت از طریق هم نشینی مشاوره استانداردهای 

حسابداری9 (ASAF)، دریافت می کند.
چارچوب مفهومی بدان علت از اهمیت باالیی برخوردار است 
که در تصمیمهای هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
در مورد اســتانداردهایی که در آینده تدوین خواهند شد، به کار 
گرفته می شود. در عین  حال، چارچوب مفهومی به خودی خود 
یــک اســتاندارد نیســت و موجب لغو یــا باطل کــردن هیچ 
اســتانداردی نیز نمی شــود. چارچوب مفهومی فعلی به هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری کمک کرده تا مأموریت 
اعالم شده اش را با موفقیت پیگیری کند و این مأموریت ایجاد 

جدول 1- تاریخچه و محتوای چارچوب مفهومی

متن پیشنهادی 2015مقاله ای برای بحث 2013 چارچوب 2010چارچوب 1989

هدف________هدفهدف

ویژگیهای کیفی________ویژگیهای کیفیویژگیهای کیفی

عناصر صورتهای مالیعناصر صورتهای مالیعناصر صورتهای مالیعناصر صورتهای مالی

اندازه گیریاندازه گیریاندازه گیریاندازه گیری

شناختشناختشناختشناخت

قطع شناختقطع شناخت________________

نحوه ارائه و افشانحوه ارائه و افشا________________

واحد گزارشگر________________________
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استانداردهایی است که شفافیت، پاسخگویی و کارایی را برای 
بازارهای مالی در سرتاسر جهان به ارمغان آورند. به  هر حال، 
ایــن فرایند نیاز به بهبود مســتمر دارد. چارچــوب مفهومی، 
مفاهیم و هدفهای گزارشگری مالی را توصیف می کند. هدف 

چارچوب مفهومی این است که:
• به هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری کمک کند تا 
اســتانداردهایی به وجود آورد که بر مبنای مفاهیمی باثبات بنا 

شده باشند؛
• بــه تهیه کنندگان صورتهای مالی کمک کند تا رویه های مالی 
یکســانی را در موارد نبود هیچ اســتاندارد مناسبی، برای یک 

معامله یا رویداد مشخص به کار گیرند؛ و
• به همه طرفها کمک کند تا اســتانداردها را به درستی درک و 

تفسیر کنند.
هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری سه هدف مهم 

را در تدوین پیش نویس چارچوب مفهومی به کار بسته است:
پر کردن شکافها10

شکافهایی در چارچوب مفهومی فعلی وجود دارد. برای مثال، 
چارچــوب مفهومی فعلــی رهنمودهای خیلی کمــی در مورد 
نحوه ارائه و افشــای اطالعات مالی فراهم می کند. چارچوب 
مفهومی جدید بر آن است که شــکافهای موجود در چارچوب 

مفهومی فعلی را برطرف کند.
به روزرسانی11

بخشــهایی از چارچوب مفهومی فعلی، تاریخ گذشته هستند. 
بــرای مثــال، رهنمودهای فعلــی در مورد اینکــه چه موقع 
داراییها و بدهیها باید شناســایی شــوند، نیاز به به روزرسانی 

دارد.
ابهام زدایی12

رهنمودهــا در چارچــوب مفهومــی فعلی در بعضــی حوزه ها 
غیرشــفاف و کمتر از آنچه باید، سودمند اســت. برای مثال، 
روشــن نیســت که نبود اطمینان در اندازه گیری، چه نقشی در 
تصمیم گیری در مورد این که چطور داراییها، بدهیها، درامد و یا 

هزینه را اندازه گیری کنیم، بازی می کند.
در ادامه به بحث درباره برخی موارد مهم مطرح شده در 
پیش نویس چارچوب مفهومی شــامل هدف گزارشگری 
مالی، ویژگیهای کیفی، عناصر صورتهای مالی، شناخت 

و قطــع شــناخت، نحوه ارائه و افشــا و واحد گزارشــگر 
پرداخته و کاربرد ســه مورد گفته شده درباره آنها، بررسی 

می شود.

هدف و ویژگیهای کیفی
هدف13  گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطالعات مالی درباره 
واحد گزارشگر است که برای ســرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، 
وام دهندگان و دیگر بستانکاران )استفاده کنندگان از صورتهای 
مالی( در تصمیم گیری درباره فراهــم آوردن منابع برای واحد 
تجاری، ســودمند باشد. اگر قرار است اطالعات مالی سودمند  
باشــد، پس باید مربوط14 باشــد و به طــور صادقانه بیانگر آن 

چیزی باشد که ادعای ارائه آن را دارد.
زمانی که هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری شروع 
به کار مجدد بر پروژه چارچــوب مفهومی کرد، تصمیم گرفت 
که فصلهای مربوط به هدفهای گزارشــگری مالی و ویژگیهای 
کیفی اطالعات مالی ســودمند را مورد تجدیدنظر اساسی قرار 
ندهد. به  هر حال، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
بعد از شــنیدن نظرهای دریافت شــده دربــاره مقاله ای برای 

بحث، پیشنهاد می کند که:
1- در بحث درباره هدفهای گزارشــگری مالی، تأکید بیشتری 
بر اهمیــت فراهــم آوری اطالعــات موردنیاز بــرای ارزیابی 

مباشرت15 مدیریت درباره منابع واحد تجاری، صورت گیرد.
2- معرفی مجدد منبعی روشــن درباره مفهــوم احتیاط16)که 
از آن به عنوان به کار بســتن هوشــیاری و مراقبــت در هنگام 
تصمیم گیری در شــرایط نبود اطمینان یاد می شــود(؛ و بیان 
اینکــه احتیاط برای رســیدن بــه بی طرفی و به تبــع آن ارائه 

صادقانه، ضروری است؛ و
3- بیان روشــن و آشکار اینکه ارائه صادقانه، ماهیت معامله را 

گزارش می کند و نه تنها شکل قانونی آن را.
بعضی از پاســخ دهندگان بــه مقاله ای بــرای بحث، اظهار 
داشــتند که اتکاپذیری17 دیگرممکن نیست به عنوان یکی از 
ویژگیهای کیفی اطالعات مالی ســودمند در نظر گرفته شود. 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری معتقد است که 
بســیاری از نگرانیها بــه نبود اطمینــان در اندازه گیری مربوط 
می شــود. در پاســخ به ایــن نگرانیها، هیئت اســتانداردهای 
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بین المللی حسابداری پیشــنهاد می کند تا از این بحث که نبود 
اطمینان در اندازه گیری- به طور خاص اگر ســطح نبود اطمینان 
در براوردها خیلی باال باشــد- عاملی اســت که باعث می شود 

صورتهای مالی کمتر مربوط باشند، ابهام زدایی شود.

عناصر
عناصر18 بخش اساسی هســتند که شالوده صورتهای مالی بر 
مبنای آنها بنا نهاده می شــود. هیئت استانداردهای بین المللی 
حســابداری معتقد اســت که تعریف فعلی داراییهــا و بدهیها 
به خوبی عمل می کند؛ اما  بهبودپذیر است و بنابراین اصالحاتی 
را در مورد تعریف داراییها و بدهیها برای توضیح بهتر موارد زیر 

پیشنهاد می کند:
1- اینکه دارایی، منبعی اقتصادی19 اســت و بدهی، تعهدی 

فعلی20 است؛
2- اینکه بــرای تحقق تعریف دارایی یا بدهــی، جریان ورود 
منافع اقتصــادی از دارایی )جریان خروج منافــع اقتصادی از 

بدهی(؛ الزم نیست که قطعی باشد.
همچنیــن، تعریفهای درامد و هزینه به روزرســانی خواهند 
شــد تا با تعریفهــای دارایی و بدهی، ســازگار باقــی بمانند. 
پیش نویــس، تعریف فعلــی حقوق مالکانــه را به عنوان منافع 
باقی مانده در دارایی شــرکت بعد از کســر همه بدهیها، بدون 
تغییر حفظ می کند و تعاریف زیر را برای دارایی، بدهی و حقوق 

مالکانه پیشنهاد می کند:
داراییها

منابع اقتصادی موجود که به واســطه رویدادهای گذشته تحت 
کنترل واحد تجاری درآمده اند.

بدهیها
تعهدهای فعلی واحد تجاری بــرای انتقال منابع اقتصادی که 

درنتیجه رویدادهای گذشته به وجود آمده اند.
حقوق مالکانه

داراییها منهای بدهیها.
منبع اقتصادی، حقی اســت که قابلیت بالقــوه ایجاد منافع 
اقتصادی آینده را دارد و تعهد فعلی، تعهدی برای انتقال منابع 
اقتصادی است که: 1- واحد تجاری توانایی عملی برای اجتناب 
از آن را ندارد؛ و 2- درنتیجه رویدادی درگذشــته به وجود آمده 

است؛ بدین معنی که منافع اقتصادی از قبل دریافت شده اند و 
یا فعالیت موردنظر از قبل انجام  شده است.

اندازه گیری
اندازه گیــری فرایند کّمی کردن اطالعات برحســب پول درباره 
داراییهــا، بدهیهــا، درامد و هزینــه واحد تجاری اســت. در 
پیش نویــس، مقدمــه ای در مــورد رهنمودهــای اندازه گیری 
پیشنهاد شده است. این مقدمه مبانی اندازه گیری متنوع )بهای 
تمام شــده تاریخی و ارزشــهای جاری( و عواملی که در هنگام 
انتخــاب مبنای اندازه گیری باید مدنظر قــرار گیرند را توصیف 

می کند.
در چارچوب مفهومی، درامدها و هزینه ها به صورت تغییرات 
در داراییها و بدهیها تعریف  شده اند؛ اما این به آن معنی نیست 
که هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری تنها به صورت 
وضعیــت مالی اهمیــت می دهد و صــورت عملکــرد مالی را 
نادیده گرفته اســت. اطالعات درباره هر دو این صورتها برای 
استفاده کنندگان از صورتهای مالی مهم است؛ بنابراین هنگام 
تصمیم گیــری در مورد شــناخت، اندازه گیری و نحــوه ارائه و 
افشا، هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری به این نکته 
توجه می کند که آیا نتایج حاصل شده، اطالعات سودمندی در 

خصوص هر دو این صورتها فراهم می کند یا خیر.

شناخت و قطع شناخت 
شناخت21 فرایند در دســت گرفتن22 دارایــی یا بدهی برای 
درج آن در صــورت  وضعیت مالی و قطع شــناخت23 فرایند 
حــذف تمام یا بخشــی از دارایی یا بدهــی از صورتهای مالی 
است. رهنمود پیشــنهادی، در مورد اینکه چه وقت داراییها یا 
بدهیها باید در صورتهای مالی شناسایی شوند را بهبود می دهد 
و راهنماییهایــی در مــورد اینکه چه وقت قطع شــناخت باید 

صورت گیرد، فراهم می آورد.
شناخت

پیش نویس، معیارهای شــناخت را بر مبنای ویژگیهای کیفی 
اطالعات مالی ســودمند ارائه می کند. واحد تجاری، دارایی یا 
بدهی را شناســایی می کند؛ به شرط آنکه چنین شناختی برای 

استفاده کنندگان از صورتهای مالی این موارد را فراهم آورد:
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1- اطالعات مربوط درباره دارایی یا بدهی؛
2- ارائه صادقانه دارایی یا بدهی و هرگونه درامد یا هزینه منتج 

از آن؛ و
3- اطالعاتی که منافع تهیه آن از هزینه اش بیشتر باشد.

ممکن اســت وقتی یکی یا بیشتر از یکی از موارد زیر وجود 
داشته باشد، معیارهای گفته شده محقق نشود:

1- مشخص نباشد که آیا دارایی یا بدهی وجود دارد؛
2- احتمال ضعیفی دربــاره جریان ورود )جریان خروج( منافع 

اقتصادی از دارایی )بدهی( موردنظر وجود داشته باشد؛ یا
3- ســطح نبود اطمینــان در اندازه گیری آن قدر باال باشــد که 

اطالعات حاصل شده، اثرگذاری کمی داشته باشد.
قطع شناخت

چارچــوب مفهومی فعلــی، در مورد قطع شــناخت راهنمایی 
فراهــم نمی آورد. پیش نویــس، راهنماییهایی بــا هدف ارائه 

صادقانه موارد زیر پیشنهاد می دهد:
1- داراییها یا بدهیهایی که بعد از یک معامله یا رویداد دیگری 

که منجر به قطع شناخت می شود، نگه  داشته شده اند؛ و
2- تغییــر در داراییهــا و بدهیهای واحد تجــاری درنتیجه آن 

معامله یا رویدادی دیگر.
به طور معمول، تصمیم گیری  در مورد قطع شناخت آسان است 
اما به  هر حال، بعضی  اوقات تصمیم گیری درباره قطع شــناخت 
ســخت تر می شــود؛ مانند مواردی که در آن دو هدف یادشده در 
باال با یکدیگر در تضاد قرار گیرند. موارد و مباحث مطرح شده در 

پیش نویس، به طور عمده بر چنین مواردی تمرکز می کند.

نحوه ارائه و افشا
پیش نویــس، دربرگیرنده پیشــنهادهایی در مــورد نحوه ارائه 
و افشــا و شــامل چگونگی ارائه عملکرد مالی می شود. هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابداری در برنامه خود درباره افشا، 
مفاهیم ارائه و افشا که در چارچوب مفهومی آمده اند را گسترش 
خواهد داد. این اقدام شــامل اجرای مجموعه ای از پروژه های 
تحقیقاتــی باهدف بهبود افشــا اســت24. همچنیــن، هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری برای اولین بار پیشنهاد 
می کند تا در مورد ارائه درامد و هزینه در صورت ســودوزیان یا 

در صورت سود جامع، راهنمای مفهومی ارائه شود25.

واحد گزارشگر
هیئت اســتانداردهای بین المللــی حســابداری، راهنماییهایی را 
در خصوص واحد گزارشــگر بر مبنای بازخوردهای دریافت شــده 
برای پیش نویس 2010 در این خصوص، پیشــنهاد می کند. واحد 
گزارشگر، واحدی است که ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی 
را انتخاب می کند یا ملزم به ارائه آنها می شــود؛ الزم نیســت که 
شخصیت حقوقی باشد و می تواند تنها بخشی از یک واحد یا دو یا 
چند واحد را دربر داشته باشد. چارچوب نظری پیشنهاد می کند که 
حدود واحد گزارشــگری که یک یا بیش از یک واحد فرعی دارد، 
برمبنای کنترل26 مشخص شود. به طور معمول، احتمال بیشتری 
وجــود دارد که صورتهای مالی تلفیقی نســبت به صورتهای مالی 
غیرتلفیقی، اطالعات ســودمندی را برای استفاده کنندگان فراهم 
کنند. در صورتهــای مالی تلفیقی، واحد تجــاری درباره داراییها 

چارچوب مفهومی

بدان علت

از اهمیت باالیی

برخوردار است که

در تصمیمهای 

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

در مورد استانداردهایی که

در آینده 

تدوین خواهند شد

به کار گرفته می شود
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و بدهیهایی که به طور مســتقیم از ســوی خودش کنترل می شود 
و داراییهــا و بدهیهــای غیرمســتقیم آنکه متعلق بــه واحدهای 

فرعی اش است و آنها را کنترل می کند، گزارش می کند.
در صورتهای مالی غیرتلفیقی، واحــد تجاری تنها در مورد 
داراییها و بدهیهایی که به طور مستقیم به وسیله خودش کنترل 
می شــود، گزارش می کند. اگر واحد تجــاری صورتهای مالی 
تلفیقی و صورتهای مالی غیرتلفیقــی را تهیه کند، صورتهای 
مالی غیرتلفیقی باید مشخص کنند که استفاده کنندگان چگونه 

می توانند صورتهای مالی تلفیقی را کسب کنند.

نتیجه گیری
بــا توجه به آنچه گفته شــد، از آنجایی  کــه چارچوب مفهومی 
به عنوان راهنمای هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
در توسعه استانداردها عمل خواهد کرد، هنگامی که واحدهای 
تجاری اســتانداردهای جدید یا اصالح شده بر مبنای چارچوب 
مفهومی اصالح شــده را به کار گیرند، ایــن چارچوب به صورت 
غیرمســتقیم بر صورتهای مالی اثر خواهد گذاشت. همچنین 
در مــورد واحدهــای تجاری کــه از چارچــوب مفهومی برای 
تصمیم گیــری در مــورد حســابداری معامالتی که به وســیله 
اســتانداردهای مشــخصی پوشــش داده نشــده اند، استفاده 
می کنند نیز، به صورت مستقیم تأثیرگذار خواهد بود. از آنجایی 
 که چارچوب مفهومی به خودی خود اســتاندارد نیست، از اینرو 
هیچ آســیبی به اســتانداردهای موجود نمی زند و هر زمان که 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری تصمیم به اصالح 
استانداردی بگیرد، ملزم است که از طریق فرایند نظرخواهی27 

معمول آن را به انجام برساند.
در ضمن، چارچوب مفهومی ممکن نیســت همه شــرایط 
محتمل را در نظر بگیرد و بنابراین ممکن است استانداردهایی 
در آینده منتشر شوند که بخشهایی از آنها با چارچوب مفهومی 
در تضاد باشــند. ممکن است در این استانداردها برای براورده 
شــدن هدفهای گزارشــگری مالــی، هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری الزامهایی را در نظر بگیرد که با بخشی 
از چارچــوب مفهومی در تضاد باشــد. در ایــن حالت، هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری در مورد تفاوت مبنای 

نتیجه گیری توضیحهای الزم را ارائه خواهد کرد.
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