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        مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم

در ادامه این فصل هر کدام از مفاهیم فوق تشریح مي گردد. 

مفروضات، اصول و میثاق هایی که قواعد انجام عملیات حسابداری را تعیین می نماید 
و همواره باید مورد توجه حسابداران قرار گیرد را مفاهیم اساسی حسابداری می نامند. 

 الف( مفروضات حسابداري
       مفروضات حس��ابداري1 منش��أ و شالوده ي اصول حسابداري و مبناي تهیه و تنظیم صورت هاي مالي واحدهاي اقتصادي 

را تشکیل مي دهند. هر کدام از مفروضات حسابداري مي تواند منشأ یک یا چند اصل حسابداري باشد. 

مفروضات حسـابداری، مبناي تهیه و تنظیم صورت هاي مالي و منشأ و شالوده اصول 
حسابداري هستند. 

مفروضات حسابدای 5 تا است: 
فرض تفکیک شـخصیت ـ فرض تداوم فعالیت ـ فرض دوره ي مالي ـ فرض یا مبناي 

تعهدي و  فرض واحد پول )واحد اندازه گیری( 

1 ـ فرض تفكیك شخصیت2   
بر اس��اس فرض تفکیک ش��خصیت، براي هر مؤسسه ش��خصیتي مس��تقل از مالک )مالکان( آن و هم چنین مستقل از سایر 
مؤسس��ات موجود در جامعه در نظر گرفته مي شود. فعالیت هاي مالي به اعتبار شخصیت حسابداري تجزیه و تحلیل و ثبت شده 

و صورت هاي مالي به منظور انعکاس وضعیت مالي و نتایج عملیات شخصیت مزبور تهیه و ارائه مي گردند. 
به ط��ور مث��ال اگر آقاي یگانه داراي یک فروش��گاه مواد غذائي و یک تعمیرگاه خودرو باش��د، براي هر یک از واحدهاي 
تجاري متعلق به آقاي یگانه باید شخصیت حسابداري مستقلي در نظر گرفته شود و رویدادهاي مالي مربوط به هر کدام از آن ها 

از دید همان شخصیت حسابداري تجزیه و تحلیل شود و در اسناد و مدارك همان شخصیت حسابداري ثبت و ضبط گردد. 
بدیهي است چنانچه آقاي یگانه داراي یک باب  منزل و یک دستگاه خودروي شخصي باشد این اموال در دفاتر هیچ کدام 
از شخصیتهاي حسابداري فوق ) فروشگاه یا تعمیرگاه ( ثبت نخواهد شد. یعني در دفاتر فروشگاه، فقط اموال مربوط به فروشگاه 

و در دفاتر تعمیرگاه، فقط اموال مربوط به تعمیرگاه ثبت مي گردد. 

براساس فرض تفکیک شخصیت، براي هر مؤسسه شخصیتي مستقل از مالک )مالکان( 
آن و هم چنین مسـتقل از سـایر مؤسسـات موجود در جامعه در نظر گرفته مي شـود و 
فعالیت هاي مالي از نقطه نظر شـخصیت حسـابداري تجزیه و تحلیل، ثبت و گزارش مي 

گردند. 

1- Accounting Assumptions
  Entity Assumptionـ 2
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2 ـ فرض تداوم فعالیت1 
فرض تداوم فعالیت به این معني اس��ت که عملیات مؤسس��ه در آینده ي قابل پیش بیني تداوم خواهد یافت و قصد انحالل یا 
توقف فعالیت آن وجود ندارد. این فرض بدان معني نیس��ت که مؤسس��ه داراي عمر نامحدود است، بلکه حاکي از آن است که 
مؤسس��ه براي یک دوره زماني کافي براي اجراي عملیات، انجام قراردادها و ایفاي تعهدات خود، دوام و بقا خواهد داش��ت. بر 
اساس این فرض است که مبالغ پرداختي در یک دوره مالي کاًل به حساب هزینه منظور نمي شود، بلکه بخشي از این پرداخت ها 
تحت عناوین مختلف دارایي به سال هاي بعد منتقل مي گردد. بعالوه، طبقه بندي دارایي ها و بدهي ها به جاري و بلند مدت )غیر 

جاري( بر این فرض مبتني است. 
اگر فرض تداوم فعالیت حاکم نباشد، تمایز بین اقالم جاري و بلند مدت )غیر جاري( اهمیت خود را از دست مي دهد. ثبت 
دارایي ها به بهاي تمام شده نیز  براساس فرض تداوم فعالیت صورت مي پذیرد. اگر مؤسسه درحال تصفیه یا فروش باشد، فرض 
تداوم فعالیت و اصل بهاي تمام شده براي تهیه ي صورت هاي مالي مصداق ندارد و اقالم صوررت هاي مالي به ارزش هاي جاري 

)بازار( در صورت هاي مالي منعکس مي شوند. 

فرض تداوم فعالیت به این معني اسـت که عملیات مؤسسـه در آینده قابل پیش بیني 
تداوم خواهد یافت و قصد انحالل یا توقف فعالیت آن وجود ندارد. 

3 ـ فرض دوره ي مالي2  
نتایج واقعي عملیات مؤسسه را فقط مي توان در پایان اجراي عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایي ها و اجراي 
تعه��دات و پرداخت بدهي ها، به طور دقیق و قطعي تعیین کرد. اما اس��تفاده کنندگان از اطالعات مالي نمي توانند براي دریافت 
اطالعات تا آن زمان صبر کنند. بنابراین عمر طوالني یک مؤسس��ه به دوره هاي زماني مس��اوي کوتاه تر، معموالً یکساله، تقسیم 
مي ش��ود و براي هر دوره گزارش��هاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به این دوره هاي زماني اصطالحاً »دوره مالي« یا »دوره 
حس��ابداري« مي گویند. هر دوره مالي را که برابر یک س��ال کامل باشد »سال مالي« مي گویند. انطباق سال مالي با سال تقویمي 
اجباري و الزامي نیست. مثاًل در ایران الزامي نیست که سال مالي از اول فروردین ماه شروع و به پایان اسفند ماه ختم شود. بهتر 
است سال مالي به نحوي انتخاب شود که پایان آن مصادف با دوران پائین ترین سطح فعالیت مؤسسه طي سال باشد. زیرا در این 

صورت قسمت حسابداري فرصت مناسبي را براي تکمیل عملیات حسابداري الزم در پایان سال مالي پیدا مي کند. 

براساس فرض دوره مالی، عمر طوالني یک مؤسسه به دوره هاي زماني مساوي کوتاه تر 
که معموالً یک ساله هستند تقسیم مي شود و براي هر دوره گزارش هاي مالي جداگانه 

اي ارائه مي گردد. 

Going Concern / Continuity Assumption ـ 1
 Time Period Assumption  ـ 2
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4 ـ فرض يا مبناي تعهدي1   
فرض تعهدي یکي از زیربنائي ترین و مهمترین مفروضات حس��ابداري اس��ت. توسعه و گس��ترش حسابداري تا حد زیادي 
مدیون این فرض اس��ت. بر اس��اس فرض تعهدي درآمدها ب��ه محض تحقق و هزینه ها به محض تحمی��ل، بدون توجه به زمان 
دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناس��ائي و ثبت مي ش��وند. اغلب در متون حس��ابداري بجاي عبارت »فرض تعهدي« از 
عبارت »مبناي تعهدي« استفاده مي شود. مبناي تعهدي در مقابل مبناي نقدي قرار دارد. در مبناي نقدي هر دریافت وجهي توسط 
شرکت که از ناحیه صاحبان شرکت یا وام دهندگان نباشد به عنوان درآمد و هر پرداخت وجهي توسط شرکت که به اشخاصي 

غیر از صاحبان شرکت یا وام دهندگان صورت پذیرد به عنوان هزینه تلقي مي شود.

براسـاس فرض تعهـدي درآمدها به محض تحقق و هزینه ها بـه محض تحمیل، بدون 
توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناسایي و ثبت مي شوند. 

5 ـ فرض واحد پول2 )واحد اندازه گیری( 
فرض واحد پول به این معني است که آثار و نتایج کلیه ي معامالت و عملیات مالي مؤسسه باید بر حسب پول، اندازه گیري 
و گزارش ش��ود. از آن جاکه پول وس��یله مبادله و مقیاس مش��ترك اندازه گیري ارزش در کلیه مبادالت اقتصادي اس��ت، در 
حسابداري نیز معامالت و عملیات مالي و رویدادهاي داراي اثر مالي بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترك، اندازه گیري 

و گزارش مي شود.
 البته اموال مختلف را با مقیاس��هاي متفاوتي از جمله زمین را با متر مربع، س��یمان را با کیلو و بنزین را با  لیتر مي توان اندازه 
گیري نمود. اما اگر ترازنامه اي تهیه کنیم که در آن هر کدام از اموال فوق با مقیاس هاي مذکور ارائه شده باشند آیا این ترازنامه 
قابل اس��تفاده اس��ت؟ مثاًل آیا در این وضعیت مي توان گفت وضع مالي مؤسسه ي »الف« بهتر است یا وضع مالي مؤسسه »ب« ؟ 
به دلیل همین محدودیتهاس��ت که در حس��ابداري، واحد پول )مثاًل ریال( به عنوان مقیاسي که بین همه معامالت و عملیات مالي 

مشترك است، مبناي ثبت قرار مي گیرد.

فرض واحد پول به این معني است که آثار و نتایج کلیه معامالت و عملیات مالي مؤسسه 
باید بر حسب پول، اندازه گیري و گزارش شود. 

 ب( اصول حسابداري
        اصول حس��ابداري3 قواعدي کلي اس��ت که حس��ابداران آن را مبناي اس��تفاده و اجراي کار در کلیه ي مراحل اجراي 

عملیات حسابداري مورد استفاده قرار مي دهند. اصول حسابداری عبارت اند از:
1 � اصل بهاي تمام شده،

2 � اصل تحقق درآمد،
3 � اصل تطابق هزینه ها با درآمدها،

 Accrual Basis / Assumption ـ 1
 Monetary Unit Assumption  ـ 2
3- Accounting principles
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4 � اصل افشاء.
قواعد کلي که حسابداران آن را  مبناي استفاده و اجراي کار در کلیه ي مراحل اجراي 

عملیات حسابداري مورد استفاده قرار مي دهند اصول حسابداری نامیده مي شود. 
اصول حسابداری 4 تا است: 

اصل بهاي تمام شـده ـ اصل تحقق درآمد ـ اصـل تطابق هزینه ها با درآمدها ـ اصل 
افشاء.

1 ـ اصل بهاي تمام شده ي تاريخي1 
به موجب اصل بهاي تمام شده تاریخي، تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام شده در تاریخ وقوع ثبت و در صورت هاي مالي 

منعکس مي شوند و چنانچه بعداً ارزش پولي آن ها افزایش یابد، این افزایش شناسائي و ثبت نمي شود. 
       امکان دارد که مؤسس��ه گاه یکي از اقالم  دارایي را به قیمتي بیش از آنچه باید باش��د، خریداري کند اما همیش��ه فرض 
براین است که در معامله قضاوت صحیح بکار رفته و مؤسسه نمي توانسته است دارایي یا خدمت را به قیمتي کمتر تحصیل کند. 
بهاي تمام شده تاریخي مبلغي است که در ازاي آن خریدار و فروشنده اي آگاه و مایل، در شرایط عادي یک دارایي را  با پول 

مبادله مي کنند. بهاي تمام شده تاریخي دو نارسایي عمده دارد : 
      اول آن که ارزش دارایي هاي هر مؤسس��ه پس از گذش��ت مدتي نس��بتاً طوالني، تغییر مي کند و به این ترتیب بهاي تمام 

شده تاریخي به عنوان مقیاس اندازه گیري منابع موجود، اعتبار خود را از دست مي دهد.
      دوم آن که دارایي هاي یک مؤسس��ه معموالً در طول زمان تحصیل مي ش��ود و بهاي تمام ش��ده آن بر مبناي قیمت هاي 
زم��ان تحصیل اس��ت و قیمت ها معموالً با گذر زمان تغییر مي یابد. بنابرای��ن اقالمي که به عنوان دارایي باهم جمع و در ترازنامه 
یکجا ارائه مي ش��وند، به علت تغییرات مقیاس اندازه گیري آن ها نمي تواند به عنوان ارقامي که تفس��یر دقیقي را ممکن مي سازد 
تلقي ش��ود. با وجود نارس��ایي هاي فوق معموالً مبلغ دارایي ها به بهاي تمام ش��ده تاریخي در زمان تحصیل دارایي در حساب ها 

ثبت و گزارش می شوند. 

به موجب اصل بهاي تمام شـده تاریخي، تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام شـده در 
تاریـخ وقوع ثبت و در صورت هاي مالي منعکس مي شـوند و چنانچه بعداً ارزش پولي 

آن ها افزایش یابد، این افزایش شناسائي و ثبت نمي شود. 

2 ـ اصل افشاي حقايق2  
اصل افشاء ایجاب مي کند که کلیه واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت هاي مالي مؤسسه به نحو مناسب و کامل 
افشاء شود.  براساس این اصل، باید تمامي اطالعاتي که به نحوي مي تواند در تصمیم گیري استفاده کنندگان از اطالعات مالي 

تأثیرگذار باشد، افشاء شود. افشاي اطالعات مي تواند در متن صورت هاي مالي یا یادداشت هاي همراه آن صورت پذیرد. 

1-  Historical Cost Principle
Disclosure Principle ـ 2
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به موجب اصل افشاء، کلیه واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت هاي مالي 
مؤسسه باید به نحو مناسب و کامل افشاء شود.  

3 ـ اصل تحقق درآمد1  
بر اس��اس اصل تحقق، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناس��ائي مي ش��وند؛ معموالً 
زماني درآمد را تحقق یافته فرض مي کنند که فرایند کس��ب س��ود2 کامل یا حداقل قس��مت اعظم آن کامل شده باشد. فرایند 
کس��ب س��ود عبارت از مجموعه اي از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آن ها به کاالي ساخته 
ش��ده و نهایتاً فروش محصوالت و دریافت وجه آن ها را دربر مي گیرد. به عبارت دیگر فرایند کس��ب س��ود زماني تکمیل شده 

است که چرخه عملیات واحد تجاري کامل شده یا حداقل قسمت اعظم آن کامل شده باشد. 

بر اساس اصل تحقق، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان 
تحقق شناسائي مي شوند. 

معموالً زماني درآمد را تحقق یافته فرض مي کنند که فرایند کسـب سـود کامل شده 
باشد. 

فرایند کسب سود را به صورت زیر مي توان نشان داد: 

خريد 
مواد 
اوليه

←
انبار 
مواد 
اوليه

ارسال مواد ←
توليد ←به خط توليد

←محصول
ارسال 

محصول به 
انبار

فروش ←
←محصول

دريافت 
وجه 
فروش

همانطور که مالحظه مي شود، براي کسب سود عملیات زیادي باید انجام شود. لیکن معموالً اندیشمندان حسابداري اعتقاد 
دارند که س��ود را باید پس از طي مرحله فروش شناس��ائي کرد زیرا در این مرحله است که فرایند کسب سود تقریباً کامل شده 
است و مي توان میزان درآمد را اندازه گیري کرد. لذا اغلب هنگام فروش محصول، فرایند کسب سود را تکمیل شده مي دانند. 
بنابراین زمان تحقق درآمد را همان موقع فروش در نظر مي گیرند. البته بر این نظریه اس��تثنائاتي وارد اس��ت که توضیح آن ها را 

به درسهاي بعدي موکول مي نمائیم.

4 ـ اصل تطابق  هزينه ها با درآمدها3  
اصل تطابق هزینه با درآمد، به شناسائي و اندازه گیري درست سود هر دوره مالي توجه دارد. براساس این اصل، براي اندازه 
گیري سود هر دوره، باید هزینه هاي هر دوره را با درآمدهاي همان دوره مقابله نمود. به عبارت دیگر، براي تعیین سود هر دوره، 

 Revenue Realization Principle ـ 1
2 - Earning Process

Matching Principle ـ 3



226

        مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم                      مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم        مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم                      مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم

باید هزینه هائي که براي کس��ب درآمدهاي همان دوره تحمیل ش��ده اند را مش��خص کرده و آن ها را از درآمدها کسر نمائیم. 
بنابراین، به موجب اصل تطابق هرگاه درآمدي در صورت سود و زیان یک دوره منعکس مي گردد، باید هزینه هائي که به آن 
درآمدها مربوط مي ش��وند نیز در همان صورت س��ود و زیان منعکس گردند. بر اساس اصل تطابق، هزینه هاي انجام شده جهت 

ایجاد درآمد، باید به حساب دوره اي که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد. 
براسـاس اصل تطابق، براي اندازه گیري سـود هر دوره، بایـد هزینه هاي هر دوره را با 
درآمدهاي همان دوره مقابله نمود. لذا هزینه هاي انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید 

به حساب دوره اي که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.

 ج( ميثاقها يا اصول محدود کننده
      میثاقها یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حس��ابداري را در چارچوب خاصي محدود مي سازند. میثاقها 

یا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداري و گزارشگري مالي دارند و عبارتند از:

میثاقهـا یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حسـابداري را در چارچوب 
خاصي محدود مي سازند. 

اصول محدود کننده 4 تا است: 
اصـل فزوني منافع بر مخارج ـ اصل اهمیـت ـ اصل محافظه کاري ـ اصل خصوصیات 

صنعت

1 ـ فزوني منافع بر مخارج
هدف گزارشگري مالي فراهم کردن اطالعات الزم براي تصمیم گیري است. اما مخارج تهیه این اطالعات نباید بر منافع آن 
فزوني یابد. به عبارت دیگر فراهم کردن اطالعات حسابداري باید مقرون به صرفه باشد. البته تعیین منافع و مخارج تهیه اطالعات 

حسابداري تا حدودي یک امر ذهني است و سنجش و اندازه گیري دقیق آن ها به سادگی میسر نمی باشد. 

براساس اصل فزونی منافع بر مخارج، مخارج تهیه اطالعات حسابداری نباید بر منافع 
آن فزوني یابد. 

2 ـ اصل اهمیت1 
به موجب اصل اهمیت، در مورد مبالغ و اقالمي که بنابر وضعیت، محیط و عملکرد مؤسس��ه، جزیي و ناچیز محس��وب مي 
شوند، مي توان از اعمال دقیق اصول حسابداري خودداري کرد. البته الزم به یادآوري است که اصل اهمیت هرگز به معني عدم 
ثبت اقالم جزئي و کم اهمیت نیس��ت. مثاًل یک مدادتراش رومیزي که بیش��تر از یک سال عمر مفید دارد را به لحاظ نظري باید 
موقع خرید به عنوان دارایي ثبت نمود و هرساله مبلغي از آن را مستهلک کرد.  اما به موجب اصل اهمیت مي توان موقع خرید 

مدادتراش، کل بهاي تمام شده آن را به عنوان هزینه ثبت نمود. 
Materiality Principle  ـ 1
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بـه موجب اصل اهمیت، در مـورد مبالغ و اقالمي که بنابر وضعیـت، محیط و عملکرد 
مؤسسه، جزیي و ناچیز محسوب مي شوند، مي توان از اعمال دقیق اصول حسابداري 

خودداري کرد.

3 ـ اصل محافظه کاري1 
محافظه کاري به این معني اس��ت که در ش��رایط ابه��ام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد باید ب��ه نحوي صورت گیرد که 
درآمدها یا دارایي ها بیش��تر از واقع و هزینه ها یا بدهي ها کمتر از واقع ارائه نش��ود. اصل محافظه کاری بدین معنی نیس��ت که 
درآمد یا دارائی کمتر از واقع و هزینه بیشتر از واقع شناسائی و ثبت گردد. بلکه به موجب اصل محافظه کاري، در شرایطی که 
ناچار از برآورد هس��تیم باید برآوردها با احتیاط انجام ش��ود تا خوش بینی غیر واقع بینانه بر گزارشات مالی حاکم نگردد. برای 
مثال در موقع برآورد هزینه اس��تهالك، اگر پیش بینی می ش��ود که هزینه اس��تهالك دارائی بین 42 تا 46 میلیون ریال در سال 
است، باید مبلغ 46 میلیون ریال مالك قرار گیرد و اگر ارزش درآمد ارائه خدمات بین 25 تا 27 میلیون ریال برآورد می شود، 
باید مبلغ 25 میلیون ریال مالك ثبت قرار گیرد. بدیهی اس��ت چنانچه قطعاً بدانیم هزینه اس��تهالك دارائی 42 میلیون ریال است 
حتما باید 42 میلیون ریال را به عنوان هزینه اس��تهالك ثبت نمائیم. همینطور اس��ت برای درآمد ارائه خدمات که اگر مبلغ آن به 
طور قطع 27 میلیون ریال باشد، باید مبلغ 27 میلیون ریال مالك ثبت قرار گیرد. بنابراین فقط در شرایط ابهام که ناچار از برآورد 

هستیم اصل محافظه کاري کاربرد دارد. 
اصل محافظه کاری بدین منظور مطرح شده است که برای استفاده کنندگان صورت های مالی امید واهی ایجاد ننماید. 

محافظه کاري به این معني اسـت که در شرایط ابهام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد 
باید به نحوي صورت گیرد که درآمدها یا دارایي ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهي ها 

کمتر از واقع ارائه نشود.

4 ـ خصوصیات صنعت2 
خصوصیات و رویه هاي عملکرد در صنایع مختلف، ممکن است استثنائات خاصي را در مورد بکارگیري اصول و رویه هاي 
حسابداري توجیه کند. مثاًل شرکتهاي پیمانکاري، بیمه، صنایع استخراجي، دامپروري و کشاورزي از صنایعي هستند که داراي 
ش��رایط ویژه مربوط به خود مي باش��ند و به منظور تهیه اطالعات سودمندتر مي توان روش هاي حسابداري خاصي براي آن ها در 

نظر گرفت. 

به موجب اصل خصوصیات صنعت، برای صنایعي که داراي شـرایط ویژه مي باشند، به 
منظور تهیه اطالعات سودمندتر مي توان روشهاي حسابداري خاصي در نظر گرفت. 

 Conservatism Principle ـ 1
Industry Peculiarities ـ 2
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 ويژگي ها و خصوصيات کيفي اطالعات حسابداري
     ع��الوه بر رعایت مفروضات و اصول حس��ابداري که بیان گردید، اطالعات منعک��س در صورت هاي مالي هنگامي مي 
تواند در تصمیم گیري اس��تفاده کنندگان مؤثر و مفید واقع گردد که از ویژگیهاي کیفي خاصي برخوردار باش��د. مهمترین این 

ویژگیها و خصوصیات کیفي عبارتند از:
1 �  مربوط بودن.

2 � قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکاء.
3 � قابلیت مقایسه.

در ادامه این بخش، ویژگیهاي مزبور تشریح مي گردد.

مهمترین ویژگیها و خصوصیات کیفي اطالعات حسابداری عبارتند از:
مربوط بودن ـ قابلیت اعتماد یا قابلیت اتکاء ـ قابلیت مقایسه

ـ  مربوط بودن1   1
به طور کلي مي توان گفت اطالعاتي مربوط محسوب مي شود که در تصمیم گیریها مؤثر و نقش آن با اهمیت باشد. بنابراین 
مربوط بودن را مي توان تأثیرگذاري اطالعات حس��ابداري بر تصمیمات استفاده کنندگان در مورد نتایح رویدادهاي گذشته و 

پیش بیني اثرات رویدادهاي فعلي و آتي یا تائید یا تعدیل انتظارات قبلي، تعریف کرد. 

اطالعاتي مربوط محسـوب مي شـود که در تصمیم گیریها مؤثـر و نقش آن با اهمیت 
باشد.

2 ـ قابلیت اعتماد يا قابلیت اتكا2 :  
براي اینکه اطالعات مفید باش��د باید قابل اتکا باش��د. اطالعاتي قابل اتکاس��ت که عاري از اش��تباه و تمایالت جانبدارانه با 

اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزي باشد که مدعي بیان آن است یا به گونه اي معقول انتظار مي رود بیان کند.3 

نتایج اندازه گیریهاي حس��ابداري هنگامي قابل اتکاء اس��ت که که به طور صادقانه معرف ارزشهائي باشد که انتظار مي رود 
یا در نظر اس��ت ارائه کند. به طور کلي مي توان گفت اطالعاتي که عاري از اش��تباه و تمایالت جانبدارانه باشد، اطالعات قابل 

اتکا مي باشد. 

اطالعاتي قابل اتکاسـت که عاري از اشـتباه و تمایالت جانبدارانه با اهمیت باشد و به 
طور صادقانه معرف آن چیزي باشد که مدعي بیان آن است. 

1- Relevance
Reliability ـ 2

3 � کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري، استانداردهاي حسابداري،چاپ چهاردهم، تهران : سازمان حسابرسي، 1387، ص 680.



        مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم                      مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم

229

        مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم                      مفروضات و اصول حسابداريفصل نهم

ـ  قابلیت مقايسه1   3
س��رمایه گذاران و اعتباردهندگان، امکانات و فرصتهاي سرمایه گذاري و اعطاي اعتبار گوناگوني دارند. تصمیمات آنان نیز 
گاهي بر مبناي مقایس��ه عملکرد  واحد تجاري  مورد نظر در طول زمان )چندین س��ال ( و یا عملکرد چندین واحد تجاري براي 
دوره یا دوره هاي زماني یکسان، اتخاذ مي شود. این مقایسه ها هنگامي مفهوم خواهد بود که اطالعات ارائه شده داراي کیفیت 
»قابلیت مقایس��ه« باش��ند. ویژگي »قابلیت مقایسه« مبتني  بر مفاهیم )1 ( رعایت یکنواختي یا ثبات رویه2 و  )2( همساني رویه ها3 

می باشد. 

اطالعاتي قابل اتکاسـت که عاري از اشـتباه و تمایالت جانبدارانه با اهمیت باشد و به 
طور صادقانه معرف آن چیزي باشد که مدعي بیان آن است. 

 تضاد بين  ويژگيهاي کيفي اطالعات حسابداري 
اطالعات حسابداري هنگامي سودمند است و مي تواند به استفاده کنندگان در تصمیم گیریها کمک کند که از ویژگیهاي 
کیفي الزم برخوردار باش��د. اما ملحوظ داش��تن تمامي ویژگیها به طور یکجا در تهیه و ارائه کلیه اطالعات حس��ابداري به دلیل 
تض��اد بی��ن این ویژگیها، عماًل دش��وار و گاه غیر ممکن اس��ت. لذا به منظور کاه��ش یا رفع این گونه تضاده��ا، ناگزیر باید به 
ویژگیهائي که براي تحقق هدفهاي حس��ابداري و گزارش��گري مالي ضروري تر است، بهاي بیشتر و ارجحیت داده شود و حتي 

در موارد لزوم، از برخي ویژگیها به نفع سایر ویژگیها صرف نظر گردد. 
برای مثال اگر بخواهید اطالعات مربوط به سود مؤسسه کاماًل دقیق و صد در صد قابل اتکا باشد، باید صبر کنید تا تمام تمام 
کاالها به فروش برسد و تمام درآمدها وصول شود. لیکن این امر ممکن است سالها به طول انجامد. از طرف دیگر اگر بخواهید 
اطالعات مربوط باش��د، باید آن ها را هر چه س��ریعتر در قالب گزارشات مالی به اس��تفاده کنندگان ارائه نمائید. لذا در اینجا بین 

ویژگی قابلیت اتکا و مربوط بودن تضاد وجود دارد. 

 استانداردهاي حسابداري
        مفروضات و اصول حسابداري یک سري مفاهیم کلي هستند که بکارگیري صحیح آن ها مستلزم تدوین ضوابط اجرائي 
اس��ت که راهنماي بکارگیري آن ها در عمل باش��د. این ضوابط عملي و اجرائي همان استانداردهاي حسابداري هستند. بنابراین 
اس��تانداردهاي حسابداري ضوابط شناسائي و اندازه گیري دارایي ها، بدهي ها، سرمایه، درآمدها و هزینه ها را مشخص مي کند. 
از آنجاکه اس��تانداردهاي حس��ابداري داراي آثار و تبعات اقتصادي است، معموالً توس��ط مراجع مربوط و مسئولي تدوین مي 
ش��ود که پاسخگوي عواقب عملکرد خود باش��ند. در غالب کشورها تدوین استانداردهاي حسابداري تحت نظر دولت صورت 
مي گیرد. مثاًل در آمریکا کمیس��یون بورس و اوراق بهادار4 مسئول تدوین استانداردهاي حسابداري است که این امر را به عهده 

Comparability ـ 1
Uniformity ـ 2
Consistency ـ  3
  and Exchage Commission  Security ـ 4
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کمیته هائي که زیر نظر انجمن حسابداران رسمي آمریکا1 فعالیت مي کنند گذارده است.
       در ایران براس��اس بند 4 تبصره 2 قانون تش��کیل س��ازمان حسابرسي و ماده 6  اساسنامه سازمان حسابرسي، وظیفه تدوین 
و تعمیم اصول و ضوابط حس��ابداري و حسابرس��ي به این سازمان محول ش��ده است. هم چنین بر اساس بند » ز« ماده 7  اساسنامه 
قانوني س��ازمان حسابرس��ي »مرجع تخصصي و رسمي تدوین اصول و ضوابط حس��ابداري و حسابرسي در سطح کشور سازمان 
است و گزارشهاي حسابرسي و صورت هاي مالي که در تنظیم آن ها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان رعایت نشده 

باشد در هیچ یک از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود.« 2
      در س��ال 1371 کمیته تدوین رهنمودهاي حس��ابداري در سازمان حسابرسي مأمور شد تا استانداردهاي حسابداري ابران 
را تدوین کند. پیرو این موضوع و در راستاي ایفاي وظایف قانوني سازمان حسابرسي، کمیته مزبور طي سالهاي 1373 و 1375 
تعداد 14 بیانیه رهنمود حسابداري را جهت نظرخواهي در اختیار عموم قرار داد. سپس این کمیته به کمیته تدوین استانداردهاي 
حسابداري تغییر نام داد و نهایتاً استانداردهاي حسابداري شماره 1 تا 22 را منتشر نمود که براي صورت هاي مالي که شروع دوره 
آن ها از ابتداي س��ال 1380 بود الزم االجراء گردید. نهایتاً تا س��ال 1386 ضمن تجدید نظر در استانداردهاي منتشر شده قبلي و 
تدوین چند اس��تاندارد جدید، تعداد استانداردهاي حسابداري منتشر شده سازمان به 29 استاندارد رسید.3 به عالوه در این راستا، 
عالوه بر آئین رفتار حرفه اي )که در نشریه شماره 123 منتشر شده(  مجموعه اي از استانداردهاي حسابرسي نیز تدوین گردیده 

که از ابتداي سال 1378 الزم االجرا گردیده است.

استانداردهاي حسابداري ضوابط شناسایي و اندازه گیري دارایي ها، بدهي ها، سرمایه، 
درآمدهـا و هزینه ها کـه به صورت کلی در مفروضات و اصول حسـابداری بیان گردیده 

است را به صورت جزئی تر تشریح مي نماید. 

 American Institute Certified Public Accountant ـ 1

2 � همان مأخذ، ص »الف«.
3 � مجموعه این استانداردها در قالب کتاب »استانداردهاي حسابداري شماره 1 تا 29« توسط سازمان حسابرسي به چاپ رسیده است. 
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1 � مفروضات حسابداري را نام ببرید.
2 � فرض تفکيک شخصيت چيست؟ آن را توضيح دهيد. 

3 � فرض تداوم فعاليت به چه معنی است؟ 
4 � فرض واحد پول یا واحد اندازه گيری را توضيح دهيد. 

5 � منظور از فرض دوره مالی چيست؟ آن را توضيح دهيد. 
6 � فرض تعهدی را تشریح نمائيد. 
7 � اصول حسابداري را نام ببرید.  

8 � اصل بهای تمام شده تاریخی را توضيح دهيد. 
9 � اصل تحقق درآمد به چه معنی است؟ 

10 � مفهوم اصل تطابق هزینه ها با درآمدها را توضيح دهيد. 
11 � منظور از اصل افشاء چيست؟ آن را توضيح دهيد. 

12 � اصول محدودکننده حسابداري را نام ببرید.  
13 � آیا مخارج تهیه اطالعات حسابداری باید مد نظر قرار گیرد؟ به استناد کدامیک از اصول؟ 

14 � آیا اهمیت مبلغ یک رویداد مالی تأثیری بر عملیات حسابداری دارد؟ به استناد کدامیک از اصول؟ 
15 � آیا خصوصیات یک صنعت تأثیری بر عملیات حسابداری دارد؟ به استناد کدامیک از اصول؟

16 � مفهوم اصل محافظه کاری را توضیح دهید. 
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تمرينتمرين

1 � حس��ابدار شرکت س��یروس خریدهاي منزل آقاي سیروس را در دفاتر شرکت ثبت نموده است. این عمل با کدامیک از 
مفروضات یا اصول حسابداري مغایرت دارد؟ توضیح دهید.

2 � شرکت آبان 3 سال پیش ساختماني را بمبلغ 800 میلیون ریال خریداري کرد. در سال جاري کارشناس رسمي دادگستري 
ساختمان را 1500 میلیون ریال قیمت گذاري نموده است. حسابدار شرکت نیز به دلیل افزایش قابل توجه قیمت ساختمان، قیمت 
آن را در دفاتر افزایش داده و به 1500 میلیون ریال رس��انده اس��ت. آیا این عمل حس��ابدار صحیح اس��ت؟ با توجه به اصول و 

مفروضات حسابداري شرح دهید.
3 � حس��ابدار ش��رکت پاك بخشي از هزینه هاي سال 1381 شرکت را که در آن سال فراموش کرده بود در دفاتر ثبت کند 
در س��ال 1382 به عنوان هزینه هاي این س��ال ثبت نمود. آیا این کار صحیح اس��ت؟ با توجه به اصول و مفروضات حس��ابداري 

شرح دهید.
4 � یک قطعه از زمین هاي شرکت بهار در صورت هاي مالي آن گزارش نشده است. این عمل با کدامیک از مفروضات یا 

اصول حسابداري مغایر است؟ شرح دهید. 
5 � حس��ابدار ش��رکت آبان به علت اینکه مي خواهد اطالعات مالي س��ال 1382 شرکت را به موقع تهیه کند میزان مطالبات 
مش��کوك الوصول ش��رکت را پیش بیني و در حسابها ثبت کرده است. یکي از مسئولین شرکت معتقد است چون میزان ذخیره 
مطالبات مش��کوك الوصول هنوز به طور قطعي مشخص نش��ده است باید تا تعیین تکلیف قطعي آن ها از ارائه صورت هاي مالي 

خودداري کرد. به عقیده شما نظر کدامیک از افراد فوق صحیح است؟ دلیل خود را بیان کنید.
6 � حسابدار شرکت نگین دریافت مبلغ 10 میلیون ریال بابت خدماتي که قرار است در ماههاي آینده به مشتریان ارائه شود 

را به عنوان درآمد ثبت کرده است. این عمل با کدامیک از اصول یا مفروضات حسابداري مغایرت دارد؟ توضیح دهید.
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           سؤاالت چهارگزينه ای

1 �  طبقه بندي دارایي ها و بدهي ها به جاري و بلند مدت )غیر جاري( بر کدامیک از مفروضات یا اصول حس��ابداري مبتني 
است؟ 

ب( فرض واحد اندازه گیري  الف( فرض تداوم فعالیت    
د( اصل تطابق  ج( فرض دوره مالي    

2 � کدامیک از موارد زیر جزء مفروضات حسابداري نمي باشد؟ 
الف( واحد اندازه گیري     ب( دوره مالي       ج( مبناي نقدي       د( مبناي تعهدي 

3 � مفروضات حسابداري چند تا است؟ 
د( 8  ج( 5    ب( 4    الف( 3   

4 � کدامیک از موارد زیر جزء اصول حسابداري نمي باشد؟ 
د( دوره مالي  ب( افشاء        ج( تحقق درآمد     الف( ثبت رویدادهاي مالي  

5 � کدامیک از موارد زیر جزء مفروضات حسابداري نیستند؟
د( دوره مالي الف( محافظه کاري       ب( تداوم فعالیت        ج( واحد پول    

6 � کدامیک از موارد زیر جزء اصول حسابداري نیستند؟
د( افشاء ج( تحقق درآمد       الف( دوره مالي       الف ( بهاي تمام شده  

7 � منظور از فرض تفکیک شخصیت چیست؟
الف( شخصیت هر یک از مالکان شرکت باید از هم تفکیک شود.

ب( شخصیت مالکان شرکت و کارکنان آن باید از هم تفکیک شود.
ج( براي هر مؤسسه شخصیتي مستقل از مالک )مالکان( آن در نظر گرفته شود. 

د( همه موارد فوق را مي توان جزء فرض تفکیک شخصیت دانست.
8 � کدامیک از موارد زیر درباره فرض تداوم فعالیت صحیح است؟

ال��ف( اگ��ر فرض تداوم فعالیت حاکم نباش��د تمایز بی��ن اقالم جاري و بلند م��دت )غیر جاري( اهمیت خود را از دس��ت 
مي دهد.

ب( ثبت دارایي ها به بهاي تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت صورت مي گیرد.
ج( فرض تداوم فعالیت حاکي از عمر نامتناهي است.

د( گزینه الف و ب .
9 � بر اساس .................. درآمدها بمحض تحقق و هزینه ها بمحض وقوع بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد 

مربوطه شناسائي مي شوند.
د( فرض تعهدي ب( اصل تحقق        ج( فرض دوره مالي      الف( اصل تطابق  

10 � »آثار و نتایج کلیه معامالت و عملیات مالي مؤسس��ه باید برحس��ب پول اندازه گیري و گزارش ش��ود.« این امر نتیجه 
کدامیک از مفاهیم حسابداري است؟

د( همه موارد اصل بهاي تمام شده      ج( اصل تحقق    الف( فرض واحد پول   
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11 � منظور از اصل بهاي تمام شده تاریخي چیست؟
الف( تمام رویدادهاي مالي باید در تاریخ وقوع ثبت شوند.

ب( تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام شده در تاریخ تاسیس شرکت ثبت مي شوند.
ج( تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام شده در تاریخ وقوع ثبت مي شوند.

د( تمام رویدادهاي مالي به بهاي تمام ش��ده در تاریخ وقوع ثبت مي ش��وند و چنانچه بعداً ارزش پولي آن ها افزایش یافت، 
این افزایش در تاریخ خود شناسائي و ثبت مي شود.

12 � منظور از اصل افشاء چیست؟
الف( اطالعات مالي شرکت که ممکن است مورد استفاده رقباي شرکت باشد نباید افشاء شوند.

ب( تمامي واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت هاي مالي باید در متن صورت هاي مالي افشاء شوند.
ج( تمام��ي واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت هاي مالي باید در یادداش��تهاي همراه صورت هاي مالي افش��اء 

شوند.
د( تمام��ي واقعیتهاي با اهمیت مربوط ب��ه رویدادها و فعالیت هاي مالي باید در متن صورت هاي مالي و یادداش��تهاي همراه 

صورت هاي مالي افشاء شوند.
13 � منظور از فرایند کسب سود چیست؟

الف( فرایند کس��ب س��ود عبارت از مجموعه اي از عملیات است که از خرید مواد اولیه و سایر عوامل تولید تا تبدیل آن ها 
به کاالي ساخته شده و نهایتاً فروش محصوالت و دریافت وجه آن ها را در بر مي گیرد.

ب( منظور از فرایند کسب سود همان عملیات سودآور واحد تجاري است.
ج( منظور از فرایند کسب سود فعالیت هائي است که در پایان سال مالي براي شناسائي سود انجام مي گیرد.

د( همه موارد فوق جزء فرایند کسب سود هستند.
14 � اغلب هنگام .................. فرایند کسب سود را تکمیل شده فرض مي کنند.

ب( تولید محصول الف( خرید مواد اولیه و عوامل تولید 
د( دریافت وجه فروش ج( فروش محصول    

15 � منظور از اصل اهمیت چیست؟
الف( مبالغ جزئي و کم اهمیت را مي توان ثبت نکرد.

ب( براي مبالغ جزئي و کم اهمیت مي توان از اعمال دقیق اصول حسابداري خودداري کرد.
ج( مبالغ جزئي و کم اهمیت را مي توان از دفاتر حذف کرد.

د( درآمدهاي جزئي و کم اهمیت را مي توان ثبت دفتر روزنامه نکرد.
16 � منظور از محافظه کاري در حسابداري چیست؟

الف( محافظه کاري به این معني اس��ت که در ش��رایط ابهام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد به نحوي صورت گیرد که 
درآمدها یا دارایي ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهي ها کمتر از واقع ارائه نشود.

ب( محافظه کاري به این معني اس��ت که در ش��رایط ابه��ام، اعمال قضاوت براي انجام برآورد ب��ه نحوي صورت گیرد که 
درآمدها یا دارایي ها کمتر از واقع و هزینه ها یا بدهي ها بیشتر از واقع ارائه نشود.

ج( گزینه الف و ب هر دو صحیح است.
د( هیچکدام
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17 � کدامیک از موارد زیر از ویژگیهاي کیفي اطالعات حسابداري نیست؟
د( ساده بودن  ج( قابلیت مقایسه    ب( قابلیت اتکاء       الف( مربوط بودن  

18 � منظور از استانداردهاي حسابداري چیست؟
الف( ضوابط اجرائي که راهنماي بکارگیري مفروضات و اصول حسابداري هستند.

ب( استانداردهاي حسابداري ضوابطي را که خالف اصول و مفروضات حسابداري هستند تبیین مي کنند.
ج( استانداردهاي حسابداري مفاهیم کلي را که توسط مفروضات حسابداري تبیین نمي شود، بیان مي دارد.

د( همه موارد فوق در مورد استانداردهاي حسابداري صحیح هستند.
19 � کدام گزینه بیانگر مفهوم بهاي تمام شده تاریخي است؟ 

الف( مبلغی که شرکت می تواند دارائی را به فروش برساند بهاي تمام شده تاریخي نامیده می شود. 
ب( منظور از بهاي تمام شده تاریخي مبلغي است که در ازاي آن خریدار و فروشنده اي آگاه و مایل، در شرایط عادي یک 

دارئي را  با پول مبادله مي کنند. 
ج( بهاي تمام شده تاریخي بهائی است که در تاریخ ترازنامه می توان دارائی را خریداری کرد. 

د( بهاي تمام شده تاریخي بهائی است که قبل از تاریخ ترازنامه می توان دارائی را خریداری کرد. 
20 � شرکت سبالن در سال 1358 قطعه زمینی را به مبلغ 9 میلیون ریال خریداری کرد. در پایان سال 1388 کارشناس رسمی 
دادگس��تری این زمین را به مبلغ 7200 میلیون ریال ارزیابی نمود اما ش��خصی حاضر اس��ت آن را به مبلغ 7400 میلیون ریال به 

صورت نقد خریداری کند. این زمین در ترازنامه سال 1388 به چه مبلغی درج می شود؟ 
الف( 7200 میلیون ریال        ب( 9 میلیون ریال         ج( 7400 میلیون ریال         د( 4869 میلیون ریال 




