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مزوری بز صورتهای مالی اساسی حسابداری
اصول و استبنداردهبی پذیزفته شده درحسببداری :
اهشٍصُ سبصهبًْب ٍ ضشکتْب ثش اسبس اطالعبت هبلی تْیِ ضذُ تَسط ًشم افضاس حسبثذاسی خَد اقذام ثِ تصوین گیشی هی ًوبیٌذ .ثِ
ّویي دلیل ثشای آًْب هْن است کِ ثذاًٌذ اطالعبت حسبثذاسی چگًَِ ثبیذ سٌجیذُ ٍ اسایِ ضًَذ .ثِ هٌظَس تسْیل دس ایي اهش
هقشاست ٍ قَاًیٌی ثشای کست ٍ کبس ٍضع ضذُ است کِ ضشکتْب سا اص ًحَُ عولکشد خَد هطوئي سبصد.
قَاًیي حسبثذاسی دس ایبلت هتحذُ اهشیکب دستِ ثٌذی ضذُ ٍ تحت عٌَاى اصَل پزیشفتِ ضذُ حسبثذاسی (Generally
)ً Accepted Accounting Principlesبهیذُ هی ضًَذ.
اصول پذیزفته شده درحسببداری استبنداردهبی مشتزکی هستند که نحوه گزارش دهی رویدادهبی اقتصبدی را
نشبن می دهند.
: GAAP
قَاًیي ٍ سٍش ّبیی کِ ثعٌَاى ٌّجبس ثشای اسائِ خذهبت هٌصفبًِ دس صَست ّبی هبلی هَسد استفبدُ قشاس هیگیشد .ثِ طَس کلی
اصَل پزیشفتِ ضذُ دس حسبثذاسی هی گَیٌذ.کِ هٌطجق ثش اصَل پزیشفتِ ضذُ جْبًی ( )GAAPاست ٍ ثشای ثجبت ٍ هقبیسِ
گضاسش ّبی هبلی هَسد استفبدُ قشاس هی گیشًذ.
 GAAPثیبًگش قَاعذ حسبثذاسی ثشای آهبدُ سبصی ٍ استبًذاسد کشدى گضاسش ّبی صَست ّبی هبلی هبًٌذ تشاصًبهِ  ،ثیبًیِ دساهذ ،
اظْبسات ٍسٍد ٍجِ ًقذ ٍ...است.
اطالعبت اسائِ ضذُ دس صَست ّبی هبلی کِ هجتٌی ثش اًذاصُ گیشی ّبی  GAAPثبضذ ثشای کسبًی کِ تصوین گیشی اقتصبدی دس
یک ضشکت سا ثشعْذُ داسًذ هبًٌذ سشهبیِ گزاساى ثبلقَُ ٍ ثستبًکبساى هفیذ است.
چشا ثبیذ اص  GAAPتجعیت کٌین ؟
ثذٍى  ، GAAPضشکت ّب قبدس ثِ تصوین گیشی دس هَسد ًحَُ ثجت اطالعبت هبلی ٍ ّوچٌیي تلخیص اطالعبت خَد ًجَدُ است.
ٍ GAAPاقعیت ّبی اقتصبدی یک ضشکت سا هٌعکس کشدُ ٍ قبثلیت هقبیسِ ٍ قبثل فْن ثَدى صَست ّبی هبلی سا ثشای هذیشاى
داخلی ٍ خبسجی هْیب هیسبصد.
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هیئت استبندارد هبی حسببداری مبلی " : " FASB
حسبثذاساى ثِ طَس هستوش ثب ضشایط جذیذ ،پیطشفت ّبی فٌی ٍ ًَآٍسی ّبی تجبسی کِ هسبئل حسبثذاسی ٍ گضاسشدّی جذیذی
سا ثِّوشاُ داسد سٍثِسٍ ّستٌذ کِ ثبیذ ثِگًَِای سبصهبىیبفتِ ٍ ثبثجبت ثب آى ّب ثشخَسد ضَد fasb .دس تذٍیي استبًذاسدّبی جذیذ
ٍ تجذیذًظش دس استبًذاسدّبی هَجَد ًقص حیبتی سا ایفب هیکٌذ ّ.یئت استبًذاسدّبی حسبثذاسی هبلی ) (FASBثب ارعبى ثِ
اّویت ایي ًقص عٌَاى کشدُ است کِ هفبّین ثٌیبدی سا اص طشیق اسائِ هجٌبی هطتشک ٍ هٌطق پبیِای ثشای اسصیبثی هضیت ّب ٍ
سٍش ّبی هختلف حسبثذاسی ،سا دس تذٍیي استبًذاسدّبی حسبثذاسی ٍ گضاسضگشی هبلی ّذایت هیکٌذ”.

هیبت استبنداردهبی حسببداری دولتی : GASB
ایي ّیبت تَسط ثٌیبد حسبثذاسی هبلی دس سبل  4891سبصهبًذّی ضذّ .یبت استبًذاسدّبی حسبثذاسی دٍلتی اختیبس تذٍیي
استبًذاسدّبی حسبثذاسی هبلی ٍ گضاسضگشی سبصهبىّب ٍ ضخصیتّبی حقَقی ایبلتی ٍ هحلی دٍلتی سا داسد .ثٌگبُّبی خصَصی
ضبهل ضشکتّبی تجبسی ٍ سبصهبىّبی غیشاًتفبعی ثِ ّیبت استبًذاسدّبی حسبثذاسی هبلی تفَیض گشدیذُ است .ثیبًیِّبی
صبدسُ تَسط ّیبت استبًذاسدّبی دٍلتی آهشاًِ ٍ اصَل پزیشفتِ ضذُ عوَهی ٍ هعتجش هیثبضذّ .وبًٌذ ّیبت استبًذاسدّبی
حسبثذاسی هبلی ،ثٌیبد حسبثذاسی هبلی هسٍَلیت اًتخبة ٍ تعییي اعضبی ّیبت استبًذاسدّبی حسبثذاسی دٍلتی ،تأهیي هبلی
هٌبست ٍ اعوبل ًظبست عوَهی ثش آى سا ثش عْذُ داسد.
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