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در ﹝︀رس ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری (IASB) ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ﹟︡و︑ ︋︣ای   ﹩︀﹨ر﹨﹠﹞﹢د  ︣﹍﹡︀﹫︋ ︀د︫︡ه  ﹡︷︣ی   ﹜﹫﹨︀﹀﹞  .️︠︀︨  ︪︣︐﹠﹞ را   (٢٠٢٠  ﹤﹢﹡ژا اول  از  ا︗︣ا   ﹏︋︀﹇)
آن  ا︮﹙﹩  ﹨︡﹁︀ی  از   ﹩﹊ و  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︨️  آن  ا︨︀س   ︣︋  ﹩﹛︀﹞ ︮﹢ر︑︀ی   ﹤﹫︑ و   (IFRS)  ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹉﹝﹋ ️︣︡﹞ و︸﹫﹀﹥ ﹝︊︀︫︣ت ﹩︋︀ع ا︨️ ﹋﹥ ﹎︤ارش ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ارز﹢︲﹢﹞ ﹟آوردن ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا ️ ︋﹥ د︨

 .︡﹠﹋ ﹩﹞
﹢د﹝﹠︡ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹝︀ ﹡﹆︩ ا︐﹫︀ط١   ︧﹫︀ر ﹋﹞﹩ در ︑︺︣︿ و﹫﹎︥︀ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩︨  ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ︗︡︡ ︑︽﹫﹫︣ات ا︨︀︨﹩︋ 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ︣را ︫﹀︀ف ︑︣ و آن را ︋﹥ ︮﹢رت ز
 ،︀﹫از وا﹇︹ دارا ︣︐﹝﹋ ︀ ︹﹇از وا ︩﹫︋ ﹩︋︀︀ط، ارز﹫︐دا︵﹞﹫﹠︀ن”. ا﹢︊﹡ ︳٢  ﹨﹠﹍︀م ا﹡︖︀م ﹇︱︀وت در ︫︣ا﹩︪︡﹡ا ️ ”ا︻﹞︀ل ︻︀﹇︊

︋︡﹨﹫︀، درا﹝︡ ︤﹨ ︀﹠﹥ را ﹝︖︀ز ﹡﹞﹩ دارد.
︻﹑وه ︋︣ا﹟، ︵︊﹅ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ︗︡︡، ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آن د︫﹢ار ا︨️ ا﹝︀ ︋﹩ ارزش  ﹡﹫︧︐﹠︡ (ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط ا﹝︀ 
️ ︑︣ ا︨️ (ا︵﹑︻︀ت  ا﹡︡ازه ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ﹋﹞︐︣ ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ا﹝︀ ﹇︴︺﹩ ︑︣ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آن را ﹤ ︋︀  ا︑﹊︢︎︀︣ی ﹋﹞︐︣)، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 

﹋﹞︐︣﹝︣︋﹢ط ا﹝︀ ا︑﹊︢︎︀︣)، ︨﹢د﹝﹠︡ ﹡︊︀︫︡. 

︋︀ز﹡﹍︣ی در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی︋︀ز﹡﹍︣ی در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی

   ︑︣︗﹞﹥: ︮﹢﹡︀ ︻﹙﹩ زاده ا﹇︡م
H. Hoogervorst

ی ا  ﹤﹁︣ د﹨︀﹎︡︀ی 

︫︣ ۴۴﹢ر  ︫︣﹢ر ١٣٩٨١٣٩٨
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︾﹫︣ از ا﹟، ︑︽﹫﹫︣ات ﹋﹞﹩ ﹡﹫︤ در را︋︴﹥ ︋︀ ر﹨﹠﹞﹢د و﹫﹎︥︀ی ﹋﹫﹀﹩ ا︵﹑︻︀ت و︗﹢د دارد: ا︵﹑︻︀ت ︨ــ﹢د﹝﹠︡ ︀︋︡ ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫ــ︡ و 
︋﹥ ︵﹢ر ︮︀د﹇︀﹡﹥ ارا﹥ ﹎︣دد؛ و ︨ــ﹢د﹝﹠︡︋﹢دن ا︵﹑︻︀ت را ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣ا︨︀س ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣︋﹢دن، ︑︢︎︡﹫︃︣︋﹢دن، در︠﹢ر﹁﹛ ︋﹢دن، و 

 .︡﹫︪︋ د﹢︊︋ ︹﹇﹢﹞ ﹤︋ ﹤ارا

︡︡︗ ︀ی﹀︣︺︑
﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر، ︑︺︣﹀﹩ از وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ ︋﹥ ︮﹢رت ز︣ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡:

.”︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫︑ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ا︠︐﹫︀ری ︮﹢ر ︀ ﹩﹞︡ی ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜︤اوا”
 ﹤﹋ ﹩︴د ︫︣ا﹢﹝﹠﹨ر ﹟د. در ا﹢︫ ﹩﹞ ︣﹍︫︤ار﹎ ︡︣ز﹨︀ی وا﹞ ︿︣︺︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫ــ︀﹝﹏ ر﹨﹠﹞﹢دی ︋︣ای
وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ ﹉ وا︡ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︖︤ا ﹡﹫︧️ ︋ ︀︪﹩ از ﹎︣و﹨﹩ از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ا︨︀س ﹉ را︋︴﹥ ا︮﹙﹩- ﹁︣︻﹩ 
︋﹥ ︪︣︑ ،︡﹠︐︧﹨ ︳︊︑︣﹞ ︣﹍︡﹊ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︺﹫︀ر ا︮﹙﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︣ز﹨︀ی وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹇︐︭︀دی آن و ﹝︐﹞︣﹋︤ 

︋︣ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︮﹙﹩ ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️. 
︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹡﹫︤ در ︑︺︣︿ دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ ا︖︀د ︫︡ه ا︨️ (︋﹥ ︗︡ول ١ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡).

﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉﹅ ا︨ــ️. ا︣︺︑ ﹟︿ ﹝︊﹠︀ی  ︀ز﹡﹍︣ی ︫ــ︡ه، ︑︺︣︿ آن︋  ︣︐﹝﹞ــ﹟ ︑︽﹫﹫ــ︣ در ︑︺︣︿ داراــ﹩ در ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی︋ 
 ︀﹫︀ه را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫︐﹥ ﹋﹥ دارا﹎︡د ﹟ب ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه، ا﹢︀ر ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︨︀زد ﹩﹞ ﹜﹨رو︫ــ﹟ ︑︣ی ︋︣ای ︫﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︣ا
︋︣ ا︨︀س ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر آ﹠︡ه ︑︺︣︿ ﹎︣دد، و د︡﹎︀ه ︑︺︣︿ دارا﹫︀ ︋︣ ا︨︀س ︑﹢ان ا︖︀د ﹝﹠︀﹁︹ را ︋︣︑︣ ﹝﹩ ︫﹞︀رد. ︋︀ 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ،﹩﹠﹨و ﹡﹥ ︋︣ ا︨︀س ا﹡︐︷︀رات ذ ︀﹡ا︨︀س ﹋﹫﹀﹫️ ذا︑﹩ آ ︣︋ ︀﹫دارا ،︡︡︗ ︭︣︻ ﹤︋ ورود
 ﹤ ا﹋﹠﹢ن ذ﹨﹠﹩ ︋﹢دن ﹋﹞︐︣ی در ︑︺﹫﹫﹟ آن ،︀﹫دارا ︿︣︺︑ ︡﹠﹡︀﹝﹨ .️︨در واژه ︋﹠︡ی و ︑︀﹋﹫︡﹨︀ ا ︀﹫﹨︡  ︋︿︣︺︑ ︣ات ا︮﹙﹩ در﹫﹫︽︑
︣ای ا︗︐﹠︀ب» از ﹝︧ــ﹢﹜﹫️، در︠﹢ر  ︡﹨﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د و︗﹢د دارد. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︻︊︀رت «﹡︊﹢د ︑﹢ا﹡︀﹩ وا﹇︺﹩︋   ︋︿︣︺︑ ﹤در دا﹝﹠ــ ︡︀ ﹋ــ﹥︋ 

دیدگاه های حرفه ایدیدگاه های حرفه ای

︑︺﹀︣︀ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه︑︺﹀︣︀ی ﹇︊﹙﹩︻﹠︀︮︣

︀﹫دارا
 ︡وا ﹋﹠︐︣ل   ﹤︋  ﹤︐︫︢﹎ رو︡اد﹨︀ی  ا︔︣  در   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︺︊﹠﹞  ﹩دارا
︑︖︀ری درآ﹝︡ه ا︨️ و ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی آ﹠︡ه ︋︣ای 

آن وا︡ ا︖︀د ﹋﹠︡. 

دارا﹩ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝﹠︊︹ ا﹇︐︭︀دی ﹁︺﹙﹩ 
 ︡︡اد﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ ︋﹥ ﹋﹠︐︣ل وادر ا︔︣ رو ﹤﹋

︑︖︀ری درآ﹝︡ه ا︨️. 
ا︖︀د  ︑﹢ان   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹆ ا﹇︐︭︀دی   ︹︊﹠﹞

﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی دارد.

︀﹫﹨︡︋
و  ا︨️   ﹤︐︫︢﹎ رو︡اد﹨︀ی  از   ﹩︫︀﹡  ﹤﹋ ︑︖︀ری   ︡وا  ﹩﹚︺﹁  ︡︺︑
︣وج ﹝﹠︀︋︹ دارای ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی  ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ا﹀︀ی آن ﹝︧︐﹙︤م︠ 

آن وا︡ ﹎︣دد.

︑︺︡ ﹁︺﹙﹩ وا︡ ︑︖︀ری ︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل ﹝﹠︀︋︹ 
 ﹤︐︫︢﹎ رو︡اد﹨︀ی  ا︔︣  در   ﹤﹋ ا﹇︐︭︀دی 

ا︖︀د ︫︡ه ا︨️.
 ️﹫﹛﹣︧﹞ ︀ ﹟د ﹉ ︊︀رت ا︨️ از︻ ︡︺︑
︋︣ای  وا﹇︺﹩   ﹩︀﹡ا﹢︑ ︑︖︀ری   ︡وا  ﹤﹋

ا︗︐﹠︀ب از آن را ﹡︡ارد.

︀﹫﹨︡︋ و ︀﹫دارا ︿︣︺︑︡ول ١- ︋︀ز︗

︑︺﹀︣︀ی ︗︀︎ ︡︡﹥ ﹨︀ی ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ذ﹨﹠﹩ را ︢ف ﹝﹩ ﹋﹠︡.
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 ︡︺︑ ﹩﹚︺﹁ ️﹫﹨︀﹞ ︣ ﹥ ︵﹢ر ﹝︴﹞﹟ ︑︀﹋﹫︡ اــ﹟ ︻︊︀رت︋   ︋،︣﹫  ︠︀ ︡﹨د ﹩﹞ ﹤︣ا︑︣ از ﹝︺﹠﹩ ﹝︐︺ــ︀رف آن ارا﹁ ﹩﹞﹢﹀﹞ ︀ــ︒ ا︨ــ️ ﹋﹥ آ︋
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹨︣﹠︡ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ︋︣ ا︐﹫︀ط و ﹝︊︀︫ــ︣ت ﹝︡︣ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑︺︣﹀﹩ از وا︡ ﹎︤ار︫﹍︣ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡، ا﹝︀ 

︑︺︀ر︡︗ ︿︡ ارا﹥ ︫︡ه از دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀ از ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣︠﹢ردار﹡︡. 

﹩︖︡ر︑ ️﹋︣
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹥ ︪﹛ ﹝﹩ ︠﹢رد.︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︠﹫︣︋  ︑﹀﹊︣ ︗︡︡ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹝︀﹜﹩ ١٥ (IFRS 15) ︋︀︻﹠﹢ان «درا﹝︡ ︀︮﹏ از ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝︪︐︣︀ن»، ︫﹠︀︠️ درا﹝︡ ︋︣ ا︨︀س ︑︺︡ات ︻﹞﹙﹊︣دی ﹇︣ارداد ︮﹢رت 
︩ ﹁︣ض و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ ︀︋︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︖︤ا در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡ و ︑︺︡ات ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︊﹠︀﹩ د﹜︍︧﹠︡  ﹫︎ ﹟︣د. ا﹜︊︐﹥، ا﹫﹎ ﹩﹞
﹫︙﹫︡ه)، ︑︀﹋﹫︡ ا︨︐︀﹡︡ارد  ︀ ﹇︣ارداد﹨︀ی︎  ﹠︀︠️ درا﹝︡ (︋﹥ و︥ه در را︋︴﹥︋   ︫﹤ ﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ﹝︣︋﹢ط︋   ︎﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹉﹫﹊﹀︑ ﹟︋︣ای ا
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ١٥ ︋︣ ︫﹠︺︑ ﹩︀︨︀︡ات ︻﹞﹙﹊︣د، ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ﹡﹍︀ر︫︀ی ︎﹫︪﹫﹟ آن، 
 (IAS 11) ︧︀︋︡اری ١١ ﹩﹚﹚﹝﹛و ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا «︡﹞ان «درا﹢﹠︻ ︀︋ ،(IAS 18) ︧︀︋︡اری ١٨ ﹩﹚﹚﹝﹛از︗﹞﹙﹥  ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا
︋︀ ︻﹠﹢ان «︎﹫﹞︀﹡︀ی ︨︀︠️»، ︑﹢ان ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ﹏ ا﹫﹎︡﹫︙﹫︎ ﹟︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. در ﹡﹍︀ر︫︀ی ︎﹫︪﹫﹟ و ︗︤﹍︀﹟ ︫︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، «︫﹠︀︠️» ︋︀ ︑︺︣︿ و﹫﹎︥︀ی ︻﹠︀︮︣ ﹝︴︀︋﹆️ ﹡︡ا︫️. 
︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه ا︨️،  ︀ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی︋  ﹢د︋  ﹥ د﹡︊︀ل ︑︴︊﹫﹅ د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︠  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری︋  از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝︺﹫︀ر ︫ــ﹠︀︠️ ︗ ،︡︡﹆﹢ق و ︑︺︡ات ︋﹫︪ــ︐︣ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︀د︫︡ه ︫﹠︀︨︀﹩ ︫﹢﹡︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ١٩ (IAS 19) ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹝︤ا︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن» و ٢٠ ︋︀ ︻﹠﹢ان «︧︀︋︡اری ﹋﹞﹊︀ی ︋﹑︻﹢ض 
دو﹜️ و ا﹁︪︀ی ﹋﹞﹊︀ی دو﹜️» ︋︀ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات ﹝︴︀︋﹆️ داده ︫︡ه ا﹡︡. در ﹨︣ دوی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹎︤ار︫﹍︣ی در ﹇︀﹜︉ ﹆﹢ق 

و ︑︺︡ات ﹝︴︣ح ︫︡ه ا﹡︡.
︀ز﹡﹍︣ی   ︋︀ ︀ ا ﹟︀ل، ﹨﹞︤﹝︀ن︋   ︋.︡﹠︫︀ ︣ای ︻﹠︀︮︣ دا︫︐﹥︋  ﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه︋  ︣ ﹝︊︀﹜︼ وا﹇︺﹩︫  ا﹡︐︷︀ر ﹡﹞﹩ رود ﹋﹥ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ات ︑︃︔﹫︣ ز︀دی︋ 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹤︧︀︋︡اری، ﹝︊︀﹜︼ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ︫﹫﹢ه ای د﹇﹫﹆︐︣ و ︨﹢د﹝﹠︡︑︣ ارا ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ︳︨﹢︑ ︀﹨ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟و ︑︡و
︋︩ دوم ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ︑﹀﹊︣ ︗︡︡ در︋︀ره ︫﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︋︀ز ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︫﹀︀ف ︨︀ز︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹇︴︹ ︫﹠︀︠️ 

و ︑﹀﹊︣ ︗︡︡ در︋︀ره ارا﹥ و ا﹁︪︀ ﹝︴︣ح ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1=-Prodence
2- Caution
3- Worthless

:︹︊﹠﹞
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