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 چکیده

 الوللی گضاسضگشی هالی دس ّا دس عصش پس اص اتخار استاًذاسدّای بیي پشداصد کِ آیا ضشکت ایي هقالِ بِ اسصیابی ایي ًکتِ هی

ای بیي الولی گضاسضگشی هالی بِ هٌظَس بْبَد کیفیت ضیَُ کِ استاًذاسدّ یدسصَست طبقِ بٌذی ضشکت هی کٌٌذ یا ًِ. تغییش

ّای حسابذاسی صادس ضذُ بَدًذ ٍ اطالعات هفیذ بیطتشی دس اختیاس کاسبشاى قشاس هی دٌّذ، اها افطاگشی اقالم غیشسایج تحت 

صَست دسآهذ  دس بٌابشایي ضشکت ّا دس طبقِ بٌذی اقالم؛ اصَل حسابذاسی پزیشفتِ ضذُ ّوگاًی کوتش تحت ًظاست است

دسحالی کِ تٌْا ضَاّذ ضعیفی اص طبقِ بٌذی ًادسست آیتن ّای سایج پیص اص هعشفی استاًذاسدّای بیي  آصادی عول داسًذ.

(، اها ًتایج ها ًطاى هی دٌّذ کِ هذیشاى بیطتش احتوال داسد 2003الوللی گضاسضگیشی هالی ٍجَد داسًذ )آتاًاساکَ ٍ ّوکاساى، 

َیص سا دس افطاگشی هَاسد غیشسایج پس اص اتخار استاًذاسدّای بیي الوللی گضاسضگشی هالی بکاس گیشًذ. اختیاس ٍ آصادی عول خ

سش بِ طَس خیلی خاظ، پی بشدُ هی ضَد ٌّگاهی کِ ایي هَضَع بِ هذیشاى اجاصُ هی دّذ تا افضایص دسآهذّای اصلی سا گضا

اى هَاسد غیش سایج بِ اضتباُ طبقِ بٌذی کٌٌذ. دس هقابل ضَاّذی بشخی هَاسد سایج سا بِ عٌَ کٌٌذ احتوال بیطتشی ٍجَد داسد

کِ ًطاى دّذ ضشکت ّا بِ هٌظَس اجتٌاب اص گضاسش ضشسّای اصلی دس تغییش طبقِ بٌذی ضشکت کٌٌذٍجَد ًذاسد. البتِ هوکي 

ایی سا کِ بِ هٌظَس است ایي سفتاس هٌطقی باضذ، بِ ایي دلیل کِ ٍقتی هَسسات ستبِ بٌذی اعتباسی آى دستِ اص ضشکت ّ

کٌٌذ، بٌابشایي هوکي است  اجتٌاب اص گضاسش کاّص دسآهذّای اصلی اص تغییش طبقِ بٌذی استفادُ هی کٌٌذ جشیوِ ًوی

 جشیوِ کٌٌذ.سش ضشسّای اصلی استفادُ هی کٌٌذ ّایی سا کِ اص تغییش طبقِ بٌذی بِ هٌظَس اجتٌاب اص گضا ضشکت
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