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Revenue Recognition Policy

Discussion paper (Financial Accounting Series, 2008) published by FASB on Revenue 

recognition states that;  Revenue is  a crucial  part  of  an entity’s  financial  statements. 

Capital providers use an entity’s revenue when analyzing the entity’s financial position 

and financial performance as a basis for making economic decisions”. For this reason, 

corporate executives are under significant pressure to aggressively recognize revenue. 

Financial engineering with respect to revenue is also used to meet market expectations, 

obtain better  contracting costs,  meet financial  covenants,  and capture higher market 

capitalization (Altamuro, Beatty, and Weber, 2002). For some industries, gross margins 

and sales are the key metrics used to assess a company's prospects and performance 

(Chlala and Landry, 2003). The pressure on executives to increase revenue emphasizes 

the importance of revenue, and the pressure brought on professional judgment in this 

area. د  سیاست شناسایی سو

مقاله بحث منتشر شده توسط FASB در مورد شناسایی سود اظھار می دارد: سود یکی از بخش ھای حیاتی و 
بسیار مھم صورت ھای مالی نھاد اقتصادی به شمار می رود. تھیه کنندگان سرمایه در ھنگام آنالیز موقعیت مالی نھاد 

از سود نھاد و عملکرد مالی به عنوان مبنایی برای تصمیم گیریھای اقتصادی استفاده می کنند. به این دلیل، مدیران 
اجرایی شرکتی تحت فشار قرار گرفته اند تا سود را شناسایی نمایند. برای تامین نیازھا و توقعات بازار، دستیابی به 

ھزینه ھای بھتر برای انعقاد قرارداد، تامین کنوانسیون ھای مالی و سرمایه گذاری بازار در سطح باالتر نیز ازمھندسی 
مالی با توجه به سود استفاده شده است. در مورد بعضی از صنایع، سود ناخالص و فروش متریک ھای کلیدی بکار 

رفته برای ارزیابی چشم اندازھا و عملکرد شرکت به شمار می روند. فشار وارد شده به مدیران اجرایی برای افزایش 
سود، براھمیت سود و قضاوت حرفه ای در این بخش تاکید می کند. در طول پنج سال ( جوالی 1997 تا جوالی 2002)، 

SEC 227 پژوھش گزارشگری مالی مشکوک راه اندازی نمود که 126 مورد از آنھا به تشخیص سود ارتباط داشتند. 
زمان بندی نادرست فروش ، بزرگترین خطا به شمار می رفت- اقتباس شده از کوارتر بعدی در تالش برای تامین 

نیازھای بازار برای کوارتر فعلی. SEC ھمچنین 80 مورد سود جعلی و 21 مورد سود به نادرست ارزش گذاری شده 
د.  شناسایی نمو
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