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بسم الله الرحمن الرحیم

حسابداری سرمایه فکری 

:استاد مربوطه

:گردآورنده

مقدمه

عنوانبهرافکریسرمایهمحققان،وپژوهشگرانازبسیاریاخیردههسهدودر

قرارثبحمورداست،سازمانینامشهودمنابعازناشیکهرقابتیمزیتاصلیمنبع

باطارتبررسیبرایزیادیتجربیتحقیقاتسرمایهبازارومدیریتحوزهدروداده

فتهگرصورتجهانمختلفکشورهایدرمالیبازدهوعملکردوفکریسرمایهبین

.است
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مقدمه

جایینآازودهندقرارنظرمدرارقابتیمزیتبایداستراتژیکیبقاءبرایهاشرکت

غییرتحالدرجامعهدرسریعطوربهمقرراتورقباتکنولوژی،تولیدات،بازارها،که

دارپایرقابتیمزیتحفظبهقادرراهاآنمستمر،نوآوریودانشبهبودهستند،

.نمودخواهد

مقدمه

ودنامشههایداراییمحور،دانشیادانشبرمبتنیاقتصادرشدباحاضرعصردر

دارپایرقابتیمزیتبهدستیابیبرایکلیدیهاآنفکریسرمایهوهاشرکت

جملهازمتعددیهایزمینهدرنامشهوداقالمبهتوجهدلیلهمینبهو.هستند

.استیافتهرشدسریعیطوربهاستراتژیکمدیریتوحسابداریاقتصاد،
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مقدمه

ریفکسرمایهودانشپتانسیلکارگیریبهمدیران،اساسیهایچالشازیکی

کهکنندطراحیراوظایفیبایدمدیرانجهت،اینازواستارزشایجادبرایشرکت

.نماینداستفادهارزشایجادبرایخویشدانشازانسانینیروی

مفهوم و تعاریف سرماهی  فکری 

اینرتفسیبرایمختلفیتعاریفواستبودهمبهمهمیشهفکریسرمایهمفهوم

ندماناصطالحاتیازدارندتمایلبسیاری.استگرفتهقراراستفادهموردمفهوم

واژههاآنوکننداستفادهسرمایهکلمهجایبهعملکردمحرکهاییامنابعداراییها،

. کنندمیجایگزینمالیغیریادانشمبنایبرنامشهود،مانندکلماتیبارافکری
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مفهوم و تعاریف سرماهی  فکری 

:می کنیماشارهتعاریفازتعدادیبهادامهدر

داراییهایاطالعات،دانش،ازمجموعه ایفکریسرمایهدارد،اعتقاداستوارت.1

کارهبثروتایجادبرایمی تواندکهاستسازمانییادگیریورقابتتجربه،فکری

.شودگرفته

مفهوم و تعاریف سرماهی  فکری 

منابع،)نامشهودداراییهایازمجموعه ایعنوانبهرافکریسرمایهبنتیس.2

دستبهارزشایجادوسازمانیعملکردازکهمی کندتعریف(رقابتتواناییها،

.می آیند

کاربرایشدهبردهکاربهدانشواطالعات»رافکریسرمایهمالون،وادوینسون.3

.می کنندتعریف«ارزشایجادجهتکردن،
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مفهوم و تعاریف سرماهی  فکری 

یاندازه گیرثروتایجادبرایراسازمانتواناییکهاستداراییفکریسرمایه.5

ازهکاستنامشهوددارایییکونداردفیزیکیوعینیماهیتداراییاین.می کند

خارجبطرواوسازمانیعملکردانسانی،منابعبامرتبطداراییهایکارگیریبهطریق

میآمدهدستبهارزشایجادباعثویژگیهااینهمه.استآمدهدستبهسازماناز

.دندارفروشوخریدقابلیتاست،داخلیکامالًپدیدهیکاینکهدلیلبهشود

وژیگیهای سرماهی فکری 

فقطکهفیزیکیداراییهایخالفبر.هستندرقابتیغیرداراییهایفکری،داراییهای

قراراستفادهموردخاصزمانیکدرخصوصبهکاریکانجامبرایمی توانند

.رفتگکاربهخاصامرچندبرایهمزمانطوربهمی توانرافکریداراییهایبگیرند،

ندارند،شخصیمالکیتبهشدنتبدیلقابلیترابطه ای،سرمایهوانسانیسرمایه

رشدابراین،بن.باشندمشترکتأمین کنندگانومشتریانوکارکنانبینبایدبلکه

.داردجدیتوجهومراقبتبهنیازداراییهاازنوعاین
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اهمیت سرماهی فکری

بتنیماقتصادوخدماتبخشبهتولیدبخشازجهانیسطحدراقتصادجهتتغییر

واناییتوفکریسرمایهودانشبهتوجهچشمگیرافزایشسببنامشهود،منابعبر

درهاشرکتعملکردومالیبازدهبینارتباطوشدههاشرکتعملکرددرآن

بینارتباط.استگرفتهقرارتوجهموردبسیارتوسعهحالدرونوظهوراقتصادهای

جملهاززیادیکشورهایدرتجربیطوربههاشرکتعملکردوفکریسرمایه

.استگرفتهقراربررسیمورد....وآلمانمالزی،چین،کانادا،آمریکا،

اهمیت سرماهی فکری

مزیتوشرکتمنابعخصوصدربسیاریتحقیقاتاستراتژیک،مدیریتادبیاتدر

ارزش،فیزیکیغیرمنابعشاملفکریسرمایه.استگرفتهصورتپایداررقابتی

ارتباطاتوعملیاتفرآیندسازمانی،منابعانسانی،نیرویهایقابلیتبامرتبطهای

.استذینفعانبا
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اهمیت سرماهی فکری
هایزمینهدرتوجهقابلگذاریسرمایهمحوردانشاقتصادهایویژگیازاگرچه،

مایهسرجاریگزارشگریسیستمدراما،.استاطالعاتتکنولوژیوانسانیسرمایه

.ندارندآنآیندهوشرکتواقعیارزشازدرستیتصویرودرکگذاران

ایگویسرمایه،نوعایناطالعاتنشدنافشاصورتدرسرمایهبازاربهواردهایزیان

:ازاستعبارتهازیاناینازاینمونه.استفکریسرمایهاهمیت

دنامشهوهایداراییبهمربوطاطالعاتبهدسترسیازاستممکنخردسهامداران-1

.بمانندشود،محروممیتشکیلکالنسهامدارانباخصوصیهایجلسهدرکه

اهمیت سرماهی فکری
هایداراییبارابطهدرداخلیهایتصمیمازآمدهدستبهاطالعاتازمدیراناگر-2

راساسبمعاملهوقوعاحتمالکنند،استفادهگذارانسرمایهسایراطالعبدوننامشهود

.یابدمیافزایشمحرمانهاطالعات

شودمیباعثامراینویابدمیافزایشهاشرکتنادرستیابیارزشخطر-3

.ندبگیرنظردرسازمانبرایرابیشتریریسکسطحگذارانسرمایهوبانکداران

اهشکدلیلبهاطالعاتی،چنینافشایصورتدر.یابدمیافزایشسرمایههزینه-4

هبشرکتازتریدقیقارزشیابیسازمان،آیندهنمایدوربارابطهدرقطعیتعدم

.کندمیپیداکاهشسرمایههزینهوآیدمیعمل
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عناصر سرماهی فکری 
رعنصسهازفکریسرمایهکهدارندنظراتفاقفکری،سرمایهحوزهصاحب نظران

.رابطه ایسرمایهوساختاریسرمایهانسانی،سرمایه:استشدهتشکیل

سرمایهکارکنان،کهمی کنندبحث،(1997)همکارانشورس:انسانیسرمایه.1

ترینمهم.می کنندایجادفکریشانچاالکیونگرششایستگی،طریقازرافکری

وقعمکار،نیرویمهارتهایمجموعهسازمان،انسانیسرمایهدهندهتشکیلعناصر

.آنهاستتجربهوسعت

عناصر سرماهی فکری 
سرمایهنای.باشندفکریسرمایهمنابعفکروروحمنزلهبهمی توانندانسانیمنابع

امامی شود،خارجشرکتازکارکنانسویازسازمانترکباکاری،روزپایاندر

یباقتغییربدونهم،سازمانترکباحتیرابطه ایسرمایهوساختاریسرمایه

:شاملانسانیسرمایه.می مانند

کار،نیرویشایستگی هایومهارتها.1

هستندضروریومهمسازمانموفقیتبرایکهرشته هاییزمینهدرآنهادانش.2

.آنهاسترفتارواخالقواستعدادها.3
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عناصر سرماهی فکری 

هرابسازمانبینکهاستروابطیهمهشاملرابطه ای،سرمایه:رابطه ایسرمایه.2

ن،مشتریاشاملمی توانندسازمانهاوافراداین.داردوجوددیگریسازمانیافرد

اعتباردهندگان،جوامع،قانونی،مقاماتکنندگان،تأمینکارکنان،واسطه ها،

.باشند....وسرمایه گذاران

عناصر سرماهی فکری 

هسرمایاین.استسازماندرموجوددانشساختاری،سرمایه:ساختاریسرمایه.3

.کردمبادلهدیگرانباوکردبازآفرینیراآنتوانمیوداردتعلقشرکتکلبه

درکهمی شودسازماندردانشانسانیغیرذخایرهمهشاملساختاریسرمایه

دها،فرایناجراییدستورالعمل هایسازمانی،نمودارهایداده،پایگاههایبرگیرنده

سازمانبرایآنارزشکهآنچههرکلیطوربهواجراییبرنامه هایاستراتژی ها،

.استباشد،مادی اشارزشازباالتر
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مدرییت سرماهی فکری 
.استشدهبیانفکریسرمایهموفقمدیریتبرایمرحلهپنج

هایمعیاربایدیعنی.شودشناساییوتعریففکریسرمایهبایداولمرحلهدر

فکریداراییهایواقعیارزشبتواناساس،اینبرتاشودمشخصآنشناسایی

ازند،هستفکریسرمایهجزواقالمیچهاینکهکردنمشخص.کردتعیینراسازمان

.کندکمکاهدافشبهرسیدنجهتدرسازمانبهمی تواندکهاستمهمنظراین

مدرییت سرماهی فکری 
.می گیردقرارارزیابیموردارزش،محرکهاینظرازفکریسرمایهدوم،مرحلهدر

یفکرسرمایهارزشدرتغییرموجبکههستندعواملیارزش،محرکهایازمنظور

.می دهندقرارتأثیرتحتراآنومی شوند

کردعملاندازه گیریبارابطهدرمعناداریودقیقمدیریتیاطالعاتسوم،مرحلهدر

.می شودجمع آوریفکریسرمایه
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مدرییت سرماهی فکری 
وتجزیهبرایقبلی،مرحلهدرشدهجمع آوریمدیریتیاطالعاتچهارم،مرحلهدر

ازمانسدرتصمیم گیریوآموزشزمینهدرمدیریتیعملیاتبهبودوعملکردتحلیل

.می گیرندقراراستفادهمورد

سرمایهزمینهدرسازمانعملکردبارابطهدرخارجیگزارشهاینیزآخرمرحلهدر

سهامدارانبرایگزارشهااین.می شوندفراهممالیدورهچندیایکطولدرفکری اش

.بودخواهدمفیددارندشرکتدرمنافعیکهافرادیبقیهوخارجیوداخلی

زه گیری سرماهی ف اندا اهدا
:داردوجودفکریسرمایهاندازه گیریبرایکلیهدفپنج

استراتژی هایشان؛کردنفرمولهجهتدرسازمانهابهکمکبرای-

استراتژی ها؛اجراینحوهارزیابیبرای-

شرکت؛تصمیم گیری هایتنوعوگسترشبهکمک-

پاداشهایوپرداختبازطرحهایبهمی تواندفکریسرمایهغیرمالیارزیابیهای-

شود؛دادهارتباطمدیران،

.ددارناختیاردررافکریسرمایهکهشرکتازخارجسهامدارانبارابطهایجادجهت-
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زه گیری سرماهی ف اندا اهدا

ازهدفومی شوندمربوطداخلیتصمیم گیری هایبهمجموعه،اینازاولهدفسه

زینههحداقلطریقازدرآمدایجادبرایشرکتها،عملیاتیعملکردکردنحداکثرآنها

بههارمچمورد.استبازارسهموتأمین کنندگانومشتریانباروابطدرمستمربهبودو

رانسهامدابرایانگیزهایجادبهپنجمهدفومی شودمربوطاجراییانگیزه هایایجاد

.می کنداشارهسازمانازخارج

زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

:دادقراراصلیگروهچهارقالبدرمی توانرامختلفروشهای(2002)ویلیامنظراز

=DICفکریسرمایهمستقیمروشهای.1 Direct Intellectual Capital Methodsعبارت اند

ناصرعشناساییوسیلهبهفکری،سرمایهیانامشهودداراییهایپولیارزشبرآورداز

کتتکصورتبهعناصرارزشباریکروشهااینطبق.آنهادهندهتشکیلمختلف

بوطهمرداراییارزشبیانگرآنهامختلفطبقاتارزشمجموعسپسومی شودمحاسبه

.است
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زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا
:ازعبارت اندروشهااینویژگیهای

یرتصوایجادبرایبالقوه ایپیشنهادهایهستند،تاریخیارزشهایبراساسچون-

.می کنندارائهمؤسساتمالیسالمتازجامعتری

هردرآسانیبهومی دهندقرارتحلیلگراناختیاردررابیشتریجزئیاتروشهااین-

.استفاده اندقابلسازمانازسطحی

بهنسبتومی شونداندازه گیریباالبهپایینازسرمایه ایمنابعروشها،ایندر-

راعمنابدقیقتروسریعترسرمایه گذاری،بازارروشهایوداراییهابازدهنرخروشهای

.می کننداندازه گیری

زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

.ندارندمالیشرایطاندازه گیریبهنیازی-

ودولتیبنگاههایتجاری،واحدهایغیرانتفاعی،سازمانهایبرایروشها،این-

.هستندمفیدبسیاراجتماعیومحیطیزیستاهدافبرای

بهارآنهاازحاصلنتایجنمی توانآسانیبهکهاستاینروشهاایناصلیعیب-

.دادارتباطمالینتایج
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زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

مبنایبر)شرکتبازارارزشبیناختالفکردنمحاسبهسرمایه گذاریبازارروشهای

بهاییاتورمبابتازشدهتعدیلسهامصاحبانحقوقو(سهامبازارقیمت

هگرفتنظردرنامشهودداراییهاییافکریسرمایهارزشعنوانبهجایگزینی،

.می شود

زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

درعالفشرکتهایبینسادهمقایسهبرایمی توانندکهاستاینآنهااصلیمزیت

ختیارادراندکیبسیارجزئیاتولیگیرند،قراراستفادهموردمشابه،صنعتیک

.دادخواهندقرارمالیتحلیلگران
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زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

کتشرسالچندمالیاتازقبلسودهایمیانگینمحاسبه:داراییهابازدهروشهای

حاسبهمایننتیجهسالها،آندرشرکتمشهودداراییهایمیانگینبرآنتقسیمو

.ودمی شمقایسهصنعتمیانگینبابعداًکهمی نامندداراییهابازگشتنرخرا

زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

:استویژگیهاییدارایهمروشاین

.هستندحساسبسیاربهرهنرخهایبهداراییها،بازدهنرخروشهای-

.نمی شوداستفادهبازارارزشهایباارزشهامستقیممقایسهازروشهاایندر-

که،می کنندتأکیدمالیارقامرویسرمایه گذاریبازارروشهایهمانندروشهااین-

.هستندحسابرسیقابلیتداراینبودن،کاملباوجود
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زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا
:امتیازیکارتهایروشهای

استیناتفاوتشانتنهاوهستندفکریسرمایهمستقیمروشهایشبیهروشهااین

یانامشهودداراییهایپولیارزشازبرآوردیامتیازی،کارت هایروشهایدرکه

.هستندویژگیهاییدارایروشهااین.نمی گیردصورتفکریسرمایه

ارائهمؤسساتمالیسالمتازجامعتریتصویرایجادبرایبالقوه ایپیشنهادهای-

.می کنند

.می شونداندازه گیریباالبهپایینازسرمایه ایمنابعروشها،ایندر-

زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

ودولتیبنگاههایتجاری،واحدهایغیرانتفاعی،سازمانهایبرایروشها،این-

.مفیدندبسیاراجتماعیومحیطیزیستاهدافبرای

نوعازآنهادراستفادهموردشاخصهایکهاستاینروشهااینمعایبازیکی-

دمی تواننسازمانهروهدفهربرایکهمعنیبدین.هستندمحتواییشاخصهای

.تاسمشکلبسیاریکدیگرباشرکتهامقایسهلحاظاینازوباشندمتفاوت

.استمالینتایجبهآنهادادنربطتواناییعدمآنها،دیگرعیب-
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زه گیری سرماهی فکری  روشها و الگواهی اندا

ردکهاستشدهارائهمتعددیگیریاندازهالگوهایشده،یادهایروشبهباتوجه

.پردازیممیداردبیشتریکاربردکهالگوچندتشریحبهادامه

كاندیا-1 الگوی رهیاب اس

تتوانسبارنخستینبرایکهاستسوئدیمالیخدماتشرکتیکاسکاندیا

حسابداریبهایضمیمهقالبدروکردهاندازه گیریراخوددانشیهایدارایی

ودازمتشکلتوانمیرابازارارزشکلروش،ایندر..کندالحاقشرکت،سنّتی

.تدانسفکریسرمایهو(استشدهثبتمالیهایگزارشدرکه)مالیسرمایهجزء

مهبابازارارزشآوردندستبهبرایتواننمیراسرمایهنوعدواینحال،اینبا

.کردجمع
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كاندیا-1 الگوی رهیاب اس

وسونادوینپیشنهادیالگویاساسبراسکاندیافکریسرمایهگزارشنخستین

دردانشیدارایی هایاندازه گیریبرایکهشدتدوین1980دههاواسطدرمالون

.شداستفادهانسانیوتوسعهونوسازیفرآیند،مشتری،مالی،:حوزهپنج

كاندیا-1 الگوی رهیاب اس

وسونادوینپیشنهادیالگویاساسبراسکاندیافکریسرمایهگزارشنخستین

دردانشیدارایی هایاندازه گیریبرایکهشدتدوین1980دههاواسطدرمالون

.شداستفادهانسانیوتوسعهونوسازیفرآیند،مشتری،مالی،:حوزهپنج

دادننشانبرایجدیدیروشفکریسرمایهاندازه گیریمالون،وادوینسوننظربه

.استنداشتهجاییهرگزسنّتیحسـابداریدرکهاستسازمانیارزش
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الگوی شاخص سرماهی فکری-2

تمامیالگو،این.شدپیشنهاد1997سالدرهمکارانوروستوسطکهالگواین

.آوردمی همگردسازمانیشاخصیکدررافکریسرمایهمؤلفه های

ارهدربقضاوتهمچنینوتشخیصبهقادرمستقیمطوربهرامدیرانشاخصین

واسازمان هبینمقایسهزمینههمچنین،.می سازدسازمانفکریسرمایهوضعیت

.می آوردفراهمرااقتصادیواحدهای

الگوی شاخص سرماهی فکری-2

هسرمایوسازمانیسرمایهانسانی،سرمایهبهرافکریسرمایههمکاران،وروس

رمایهسوتوسعهونوسازیسرمایهنیزسازمانیسرمایه.می کنندتقسیمارتباطی

دربرمی گیردرافرایند
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الگوی تكنولوژی ربوكر-3

تجاری،مارک های:قبیلازمواردیبازاردارایی هایازمنظوربروکر،الگویدر

ملشامحورانساندارایی های.استتجاریهمکاری هایوتوزیعکانالهایمشتریان،

ازعبارتمعنویمالکیتدارایی های.استسازمانافرادشایستگیودانشآموزش،

زیردارایی هایباالخره.هستندتجاریاسراروامتیازحقاختراع،ثبتحق

عات،اطالتکنولوژیسیستم هایمدیریتی،فرایندهایازمجموعه اینیزساختاری

.هستندمالیسیستم هایوارتباط هاشبکه

ری  مالیسرماهی فکری و چالش اهی حسابدا

داراییافشاءوارزشگذاریپایداری،گزارشگریدرتوجهموردهایجنبهازیکی

درکهاستاهمیتحائزجهتآنازگزارشگریدروظیفهاین.باشدنامشهودهای

ازنامشهودهایداراییمحور،دانشاقتصاددرسازمانیکبرایآتیارزشایجاد

آیندهدرسازمانهایپتانسیلوهاقابلیتوهستندبرخوردارایویژهجایگاه

.هاستدارایینوعاینبهوابسته
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ری  مالیسرماهی فکری و چالش اهی حسابدا
نمیآنمالککهاستاهمیتیبانامشهودهایداراییدارایسازمانیکواقعدر

وخالقیتسازمانی،سرمایه،(دانش)انسانیسرمایهبهتوانمیجملهاز.باشد

.نموداشارهنوآوری

تیرقابمزیتبهدستیابیمعنایبهتواندمینامشهودداراییدرگذاریسرمایه

بهزیامرورقابتیتجاریمحیطدرفرصتیکعنوانبهآنآوردندستبهکهباشد

ارایدنامشهودهایداراییدرگذاریسرمایهبنابراین.نیستپذیرامکانسادگی

.دارددنبالبهمشهودهایداراییدرگذاریسرمایهازبیشتریمنافع

ری  مالیسرماهی فکری و چالش اهی حسابدا
یفیزیکخاصیتفاقدکههستندهایدارایینامشهود،هایداراییحسابداریدر

رکتشآتینقدیجریانبرایتوجهیقابلمنافعها،داراییایناساساًاماهستند،

.دارندها

.ردنداوجودنامشهودهایداراییبرایواقعیاقتصادیمدلیاتئوریهیچهمچنین

هاآنرقابتیمزیتتنهانامشهودشانمنابعکههستندآگاهدرستیبههاشرکت

.باشدمینامشهودمنابعبامرتبطاطالعاتفاقدمالیگزارشاتاما.باشدمی
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گزارشگری سرماهی فکری 

زشارافشای.استآنگزارشگریفرایندفکری،سرمایهمدیریتدرنهاییمرحله

زوجدالیلاینهمهاگرچه.باشدداشتهمختلفیدالیلمی تواندفکریسرمایه

انسازمسهامدارانبرایمفیداطالعاتتهیهاصلی،هدفاماهستند،کلیدیاهداف

.است

:ودمی شگروههااینشاملفکریسرمایهبهمربوطاطالعاتازاستفاده کنندگان

گزارشگری سرماهی فکری 
بهطمربوتصمیماتبرایبهتراطالعاتداشتنبرای:سرمایه گذارانوسهامداران-

مورددربیشتریآگاهیودانشبایدسرمایه گذارانوسهامدارانسرمایه گذاری،

.باشندداشتهسازمانیکفکریسرمایه

درستیاطالعاتبایدسازمان،ارزشبهتردرکبرایتحلیلگران:مالیتحلیلگران-

.باشندداشتهآنفکریسرمایهارزشمورددر

اطالعاتبهخود،سازمانمالیوضعیتوسالمتدرکبرایکارکنان:کارکنان-

.استهدفاینبرایمهمبسیارعنصریکفکریسرمایهامروزهودارندنیاز
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گزارشگری سرماهی فکری 

وانتأمین کنندگتجاری،شرکایباروابط شانوضعیتبهسازمانها:افرادسایر-

ایراههازیکی.می دهنداهمیتبسیاردارند،سازماندرمنافعیکهکسانیتمامی

گذاشتناختیاردرآنهابامستحکمروابطداشتنوافرادایناطمینانکسب

.استسازماندرموجودفکریسرمایهبویژهداراییهامورددردقیقاطالعات

گزارشگری سرماهی فکری 

جودوفکریسرمایهافشایوگزارشگریبرایمحدودیتهاییسنتی،حسابداریدر

دروشوددادهنشانترازنامهدرنمی تواندفکریسرمایهاقسامبیشترزیرادارد،

ههزینعنوانبهمستقیمطوربهفکری،سرمایهبرایشدهصرفهزینه هایعوض

.می شوندمنظورزیانوسودحسابصورتبهجاری



بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    
(        پژوهشی www.iranclg.ir

11/28/2018

24

گزارشگری سرماهی فکری 

استمربوطحسابداریاستانداردهایبهفکری،سرمایهگزارشگریدراصلیمشکل

اداراییهحساببهراقلمیکصورتیدرفقطمی کنند،ملزمراشرکتیککه

.باشددارارااستاندارددرشدهتعیینویژگیهایتمامیکهکندمنظور

گزارشگری سرماهی فکری 

ووسعهتوتحقیقمخارجسرقفلی،قبیلازمواردیتنهامحدودیتهااینبهتوجهبا

تجاریعالئموافزارهانرمرایت،کپیاختراعات،حق)نامشهودداراییهایسایر

مورددرمطلوبگزارشگریبرای.می شوندآوردهسازمانمالیصورتهایدر(....و

:شوندگزارشزیرمواردبایدفکریسرمایه
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گزارشگری سرماهی فکری 

دیکلیچالشهاینیزوسازماناستراتژیهایوکلیطرحدربارهکوتاهیمقدمه.1

.استروبروآنهاباخوداستراتژی هایاجرایدرسازمانکه

رائهاسازماندرارزشایجادبرایکلیاستراتژی هایازخالصهاماکاملتوصیفی.2

.شود

اتجزئیبیانوفکریسرمایهارزشبهمربوطمحرکهایوعواملتمامیازشرحی.3

.گیردصورتآنهامورددربیشتری

ران نقش  رد حوزه سرماهی فکریحسابدا

:طراحی-1

سبمناهایبرنامهوهاسیستمطراحیبرایحسابداریتجربهومهارتبکارگیری

.فکریسرمایهبرنظارتومدیریتجهتهاشرکتدر

:استانداردها-2

هتجفکریسرمایهبرایشدهپذیرفتهعمومیگزارشگریاستانداردهایتوسعه

.آنگزارشگریوگیریاندازهوشناسایی
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ران نقش  رد حوزه سرماهی فکریحسابدا

:حسابرسی-3

ذینفعانبه.فکریسرمایهحوزهازبخشیاطمینانبرایحسابرسی

:دهیجهتوهدایت-4

تمدیریوارزشایجادهایسیستموالگوهاشناسائیجهتصاحبکارانبهکمک

.آن


