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اسـتانداردهای حسـابداری متعـددی در جهـان وجـود دارد و هـر 
کشـوری، نسـخه ای از اصـول پذیرفته شـده حسـابداری خـود را بکار 
می گیـرد کـه آن را بـه اصطـاح اصـول پذیرفتـه شـده حسـابداری 
تهیـه  در  شـرکت ها  می شـود  باعـث  امـر  ایـن  می کننـد.  خطـاب 
صورت هـای مالـی از اصـول پذیرفتـه شـده مختـص خـود اسـتفاده 
کننـد. ایـن کار عوارضی دارد و عوارض آن هنگامی مشـهود می شـود 
کـه واحـد تجـاری در کشـورهای متعـددی اقـدام بـه تجـارت کنـد. 
در ایـن صـورت، سـرمایه گذاران چگونـه می تواننـد بـا اسـتانداردهای 
گوناگـون مواجـه شـوند، کـدام اسـتانداردها دقیـق اسـت و چگونـه 
می تـوان شـرکت ها را از منظـر مالـی با یکدیگر مقایسـه کرد؟ پاسـخ 
ایـن سـئواالت در بکارگیـری اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری 

مالـی نهفتـه اسـت )کریـس ِدمونـت، ژانویـه 2016(.
هـدف بنیاد اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی)1( تدوین 

اسـتانداردهای گزارشـگری عمومی پذیرفته شده حسـابداری، دارای 
کیفیـت بـاال، قابـل فهـم و قابـل اجـرا بـر مبنـای اصولـی مفصـل و 
شـفاف اسـت. این اقـدام توسـط هیـأت مسـتقل تدوین اسـتاندارد، 
تحـت نظـارت هیـأت امنایـی متنـوع از نظـر جغرافیایـی و حرفه ای 
صـورت می پذیـرد کـه به طـور عمومـی جوابگـوی هیـأت نظـارت 
بازارهـای سـرمایه عمومـی اسـت. ایـن هیأت هـا توسـط  مقامـات 
شـورای مسـتقل مشـورتی اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری 
متشـکل  حسـابداری  اسـتانداردهای  مشـورتی  انجمـن  مالـی)2(، 
تفسـیر  کمیتـه  نیـز  و  ملـی  اسـتانداردهای  کننـدگان  تدویـن  از 
ارائـه  منظـور  بـه  مالـی،  گزارشـگری  بین المللـی  اسـتانداردهای 
رهنمـود در مـوارد مغایراتـی پشـتیبانی می گـردد کـه در عمـل رخ 
می دهـد )بنیـاد اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی و هیأت 

بین المللـی حسـابداری، جـوالی 2015(. اسـتانداردهای 
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اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی به عنـوان زبان رایج 
امـور تجـاری جهان طراحی شـده اسـت، لذا حسـاب های شـرکت ها 
در مـاورای مرزهـای بین المللـی قابـل فهـم و قابـل مقایسـه اسـت. 
و  تجـارت  نتیجـه  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی  اسـتانداردهای 
سـرمایه گذاری بین المللـی اسـت و برای شـرکت هایی حائـز اهمیت 
اسـت که بـا چند کشـور مبادلـه دارند. ایـن شـرکت های بین المللی 
بـه صورتی پیش رونده در حال جایگزینی اسـتانداردهای حسـابداری 
ملـی گوناگـون خویـش هسـتند؛ جایگزینـی بـا مقرراتی کـه رعایت 
آنهـا توسـط حسـابداران، دفاتـر مالـی را بـرای اسـتفاده کننـدگان 
داخلـی و خارجـی قابـل مقایسـه، قابـل فهـم، قابـل اتـکا و مربـوط 

سـاخت. خواهد 
کشـور مـا نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. طبـق گـزارش 
منتشـر شـده در سـال 2007 میادی توسـط گروه گلدمن ساچز)3( 
در خصـوص 11 اقتصـاد بـزرگ آینـده، ایـران دارای تـوان تبدیل به 
یکـی از قدرت هـای بـزرگ اقتصـادی جهـان در قـرن بیسـت و یکم 
اسـت و نیـز می توانـد بـه انـدازه کشـور آلمـان ثروتمند شـود. طبق 
ایـن گـزارش کـه در سـال 2011 میـادی مجـدداً تاییـد گردیـد، 
سیاسـت های راهبـردی، مقـررات و ثبـات ارزی به عنـوان مهمترین 
عوامـل مشکل سـاز بـرای تجارت در ایران در نظر گرفته شـده اسـت. 
همچنیـن مشـکات موجود در دسترسـی بـه منابع مالـی بخصوص 
در واحدهـای تجـاری متوسـط و کوچـک نیـز از دغدغه هـای بزرگ 
اسـت )ُگلدَمن سـاچز، مـارچ 2007، تایید مجـدد در فِبریه 2011(.
همچنیـن بـا توجـه به اینکـه ایران هـم اکنـون بزرگتریـن اقتصاد 
جهـان محسـوب می شـود که موفق بـه عضویـت در سـازمان تجارت 
و  جنـب  تحریـم  پسـا  دوران  در  اینکـه  و  اسـت  نشـده  جهانـی)4( 
جوش هـا برای دسـتیابی بـه این مهم درحـال افزایش اسـت، پذیرش 
اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی بـرای تسـهیل جریـان 
سـرمایه بـه درون کشـور از طریـق کاهـش هزینه تأمیـن مالی، بیش 

از پیـش مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفت.

تحقیق ادبیات 
چرا اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؟

واقعیـت این اسـت کـه بازارهای سـرمایه چـون نیویـورک، لندن، 
لوکزنبـرگ، هنگ کنـگ و سـنگاپور، جهانـی و در مقابـل اقتصـاد 
کشـورها مسـتقل از یکدیگـر هسـتند. ایـن امـر در هنـگام رویـش 
بحران هـای مالـی در اقتصـاد کشـورها بسـیار مشـهود اسـت؛ زیـرا 
در  شـده  واقـع  بحـران  گزنـد  از  کشـورها  سـایر  اقتصـاد  معمـوالً 
کشـوری دیگـر، مصـون خواهـد مانـد ولیکـن شـرکت های کوچـک 
و متوسـط)5( بـه اقتصـاد جهانـی وابسـته شـده اند)6(. از سـوی دیگر، 
اطاعـات بـا کیفیت، تخصیـص سـرمایه جهانی را ممکن می سـازد؛ 
ناکامی هـای شـرکت ها و در پـی آنگزارش هـای رعایـت اسـتانداردها 
بـه  استحکام بخشـی  بـرای  جهانـی)7(،  بانـک  دسـتورالعمل های  و 
حسـابداری و حسابرسـی اسـت. از ایـن رو، اسـتانداردهای جهانـی 
از  جهـان  سـطح  در  سـرمایه  بهینـه  تخصیـص  چـون  مزایایـی 
طریـق جـذب سـرمایه بـه واسـطه شـفافیت، کاهـش قیمـت تمـام 
شـده سـرمایه، افزایـش سـرمایه گذاری در سـطح جهـان، تسـهیل 
استاندارد سـازی سیسـتم های اطاعاتـی، حذف اصاحـات بی فایده، 
افزایـش کارآمـدی حسابرسـی و آمـوزش و پـرورش، را بـه دنبـال 

داشـت. خواهد 

جدید استانداردهای  ظهور 
بـرای  اقدامـی  در  مالـی  بین المللـی گزارشـگری  اسـتانداردهای 
هماهنگ  سـازی حسـابداری در اتحادیـه اروپـا آغـاز شـد امـا ارزش 
ایـن هماهنـگ سـازی، این مفهـوم )آی اِف آر اِس( را در سـطح جهان 
جـذاب و قابـل توجـه کرد. اگرچـه بحث هایی مطرح اسـت که آیا در 
عمـل هماهنگـی به وجود آمده اسـت یا خیر. اسـتانداردهای منتشـر 
شـده توسـط کمیته اسـتانداردهای بین المللی حسـابداری )پیش از 
تشـکیل هیأت اسـتانداردهای بین المللی حسـابداری( که هم اکنون 
اسـتفاده می شـود، بـه نـام اسـتانداردهای بین المللی حسـابداری)8( 
شـناخته شـده اسـت، اسـتانداردهای منتشـر شـده توسـط هیـأت 
بین المللـی  اسـتانداردهای  حسـابداری،  بین المللـی  اسـتانداردهای 
بین المللـی  اسـتانداردهای  می شـوند.  خطـاب  مالـی  گزارشـگری 
توسـط  میـادی   2001 تـا   1973 سـال های  بیـن  حسـابداری 
کمیتـه اسـتانداردهای بین المللـی حسـابداری منتشـر شـده اسـت. 
در اول آوریـل سـال 2001 میـادی، هیـأت جدیـد اسـتانداردهای 
بین المللـی حسـابداری عهـده دار تدویـن اسـتانداردهای بین المللی 
حسـابداری شـد. طـی اولین نشسـت، هیأت جدیـد، اسـتانداردهای 
دائمـی  کمیتـه  اسـتانداردهای  و  موجـود  حسـابداری  بین المللـی 
تفسـیر)9( را پذیرفـت. هیـأت اسـتانداردهای بین المللـی حسـابداری 
تدویـن اسـتانداردهای جدید را بـا عنوان "اسـتانداردهای بین المللی 

گزارشـگری مالـی" ادامـه داد.
در خـاء اسـتانداردها یـا تفسـیر بـرای معاملـه خـاص، مدیریـت 
بایـد از قضـاوت در سیاسـتگذاری حسـابداری بهره گیـری کنـد کـه 
در نهایـت، منجـر بـه ارایـه اطاعاتـی مربـوط و قابـل اتـکا شـود. در 
ایـن قضـاوت، بنـد 11 از اسـتاندارد بین المللی حسـابداری شـماره 8 
مدیریـت را مکلـف می کند کـه تعاریف، معیارهای شـناخت و مفاهیم 
مطابـق  را  هزینه هـا  و  درآمـد  بدهی هـا،  دارایی هـا،  اندازه گیـری 

"چارچـوب" مدنظـر قـرار دهـد.

نقدها بر اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی، تا کنون بـا انتقاداتی 
مواجـه بـوده کـه تقریباً به تمام آنها پاسـخ داده شـده اسـت. برخی از 

ایـن انتقادات به شـرح زیر اسـت:
 عـدم پذیـرش اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی 

در ایـاالت متحده.
کارکنـان کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار ایاالت متحـده)10( طی 
انتشـار گزارشـی 127 صفحـه ای، دالیل عـدم پذیرش اسـتانداردهای 
بین المللـی گزارشـگری مالـی را مطـرح کردنـد. اختافـات اساسـی 
شناسـایی شده توسط کمیسـیون بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده، 
طبـق گـزارش منتشـر شـده توسـط کارکنـان بنیـاد اسـتانداردهای 
بین المللـی گزارشـگری مالـی در مـاه اوکتبـر سـال 2012 بـه شـرح 

زیـر بود:
غیرمالـی  دارایی هـای  ارزش  کاهـش  شناسـایی  الزامـات   -1
مالـی،  گزارشـگری  بین المللـی  اسـتانداردهای  اینکـه  )به خصـوص 
کاهـش ارزش متعـددی را مجـاز کـرده کـه می تواند عایـدات گزارش 
شـده تحـت اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی را نسـبت به 
اصـول پذیرفتـه شـده حسـابداری ایـاالت متحـده بی ثبات تـر کنـد( 
و تشـخیص بدهی هـای غیرمالـی )چـون دعـاوی حقوقـی یـا الزامات 
پاکسـازی محیطـی(، از الزامـات شناسـایی آن هـا در اصـول پذیرفتـه 

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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شـده حسـابداری ایـاالت متحـده سـاده تر اسـت.
امـوال، ماشـین آالت و تجهیـزات و  ارزیابـی  اختیـار تجدیـد   -2
دارایی هـای سـرمایه گذاری بـه ارزش منصفانـه که در اصـول پذیرفته 

شـده حسـابداری ایـاالت متحـده مجاز نیسـت.
3- اختیـار اسـتفاده از روش حسـابداری اولیـن صـادره از آخریـن 
وارده یـا بـه اصطـاح الیفـو بـرای موجودی کاال توسـط شـرکت های 
آمریکایـی که تحـت اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی منع 

شـده است.
بـرای  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی  اسـتانداردهای  الـزام   -4
سـرمایه ای کـردن مخـارج توسـعه، اصـول پذیرفته شـده حسـابداری 
ایـاالت متحـده تشـخیص مخارج توسـعه به عنـوان هزینـه دوره و به 

محـض تحمـل را الزامـی می کنـد.
اصـول  اسـت،  نامشـخص  مالیاتـی  کـه وضعیـت  به هنگامـی   -5
پذیرفتـه شـده حسـابداری ایـاالت متحـده الزاماتـی خـاص را تجویز 
می کنـد درحالی کـه اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی از 

مـدل احتمالـی بـه نسـبت عمومی تـر بهـره می گیـرد.
6- اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی برای اسـتهاک 
اجـزای یـک قلم از اموال، ماشـین آالت و تجهیـزات، الزاماتی را مقرر 
کـرده کـه تحـت اصـول پذیرفتـه شـده حسـابداری ایـاالت متحده 

الزام نیسـت.
 

 برخـی انتقـادات مطروحـه در اوایل سـال 2013 میالدی در 
فرانسوی. رسـانه های 

از جملـه مـوارد مهـم مطروحـه در ایـن خصـوص می تـوان بـه 
موضـوع بکارگیـری گسـترده ارزش منصفانه، احتیاط در حسـابداری، 
ترکیب هـای تجـاری و انعـکاس واقعیات اقتصـادی در اسـتانداردهای 

بین المللـی گزارشـگری مالـی، اشـاره کـرد. 

 بـه طـور گسـترده بیـان شـد کـه اسـتاندارد بین المللـی 
در  مالـی  گزارشـگری  عنـوان  بـا   29 شـماره  حسـابداری 
اقتصادهـای تورمـی، تاثیر مثبتـی طی 6 سـال بکارگیری در 

اقتصـاد فـوق تورمـی کشـور زیمباوه نداشـته اسـت.
بـرای  پاسـخ  دو  حسـابداری  بین المللـی  اسـتانداردهای  هیـأت 
انتقـادات اول و دوم بـاال ارائـه کـرد؛ کارکنـان بنیـاد اسـتانداردهای 
انتقادهـای  بـه  تفصیلـی  پاسـخی  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی 
اصلـی کمیسـیون بـورس و اوراق بهادار ایـاالت متحده ارائـه کردند. 
الزامـات  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی  اسـتانداردهای  هرچنـد 
خاصـی بـرای صنایعـی چـون نفـت و گاز و پتروشـیمی نـدارد کـه 
تابـع مقـررات تعییـن نـرخ قانونـی خریـد و فـروش هسـتند ولیکن 
سـطح فعالیت هـای وسـیعی را شـامل می شـود کـه عمومـا جامـع 
هسـتند، گرچـه هنـوز شـکاف هایی وجـود دارد کـه بایـد بـه مـرور 

زمـان برطـرف شـوند.
 آقـای فیلیـپ دانـژو)11( در اسـناد منتشـر شـده خـود بـا عنـوان 
به  روز رسـانی اسـتانداردهای بین المللی گزارشـگری مالی بـه انتقادهای 
دوم مذکـور نیـز پاسـخ داد. ولـی برای انتقاد سـوم پاسـخی ارائه نشـد. 
ایـن قضیـه منجر به بیان این پرسـش از سـوی مردم می شـود که، اگر 
اسـتاندارد بین المللـی حسـابداری شـماره 29 هیـچ تاثیـری در اقتصاد 
تورمـی زیمبـاوه نـدارد، پس رسـالت آن چیسـت؟ این درحالیسـت که 
اسـتاندارد بین المللـی حسـابداری شـماره 29 بـا همان مطالـب اولیه و 

اصلـی و نیـز ذاتـاً بی تاثیـر آن، در کشـورهای ونزوئا و بـاروس تجویز 
شـده و در حال بکارگیری اسـت. اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری 
شـماره 29  حسـابداری  بین المللـی  اسـتاندارد  اسـتثنای  بـه  مالـی 
)گزارشـگری مالی در اقتصادهای دارای تورم حاد و شـدید( و استاندارد 
شـماره 7 کمیته تفسـیر گزارشـگری مالـی بین المللـی)12( )بکارگیری 
رویکـرد بازگویـی تحت اسـتاندارد بین المللی حسـابداری شـماره 29( 
مطابـق الگـوی بهـای تمـام شـده تاریخـی در اختیـار قـرار داده شـده 
اسـت. اسـتاندارد بین المللی حسـابداری شماره 29 و اسـتاندارد شماره 
7 کمیتـه تفسـیر گزارشـگری مالـی بین المللـی تحـت شـرایط الگوی 

قـدرت خریـد ثابـت )همگـن( یـک واحد پول تجویز شـده اسـت.
در سـال 2012 میادی به هیأت تدوین اسـتانداردهای حسابداری 
پیشـنهاد شده اسـت که اسـتاندارد بین المللی حسـابداری شماره 29 
بایـد بـه گونـه ای اصاح شـود کـه شاخص سـازی روزانـه)13( تکلیفی 
شـود کـه ایـن امـر منجـر بـه تاثیـر بـر حفـظ سـرمایه قـدرت خرید 
ثابـت هـر واحـد پـول)14( خواهـد شـد و نیز باعـث ثبـات اقتصادهای 
غیـر پولـی در هنـگام تـورم شـدید می گـردد. هیـأت اسـتانداردهای 
بین المللـی حسـابداری تا مارچ 2014 میادی پاسـخی بـه این انتقاد 
نداده و تا کنون اسـتاندارد بین المللی حسـابداری شـماره 29 را برای 

تکلیـف شاخص سـازی روزانـه اصاح نکرده اسـت.

پساتحریم در دوران  ایران  اقتصاد 
پذیـرش اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی از الزمه های 
پیوسـتن بـه زنجیـره اقتصـاد جهانـی اسـت. بـه گـزارش  مؤسسـه 
رتبه بنـدی اسـتاندارد اند پـورز)15( کـه در ماه سـپتامبر سـال میادی 
جـاری بـا عنـوان "پیش بینـی لغـو تحریم هـا، بـرای اقتصـاد ایـران و 
رشـد مالیـه اسـامی مفیـد است"منتشـر گردیـد، توافقـی کـه ایران 
در خصـوص برنامـه هسـته ای خـود بـه آن دسـت یافـت می توانـد 
موجـب بازگشـت احتمالـی اقتصـاد ایـران شـده و بـه ترقـی مالیـه 
اسـامی کمـک کند. در ایـن گزارش آمده اسـت، ایـران، از بزرگترین 
بازیگـران صنعت اسـت که در حـدود 40 درصد دارایی هـای بانکداری 
اسـامی در سراسـر جهـان مشـارکت دارد. همچنین با لغـو تحریم ها 
دسترسـی ایـران بـه بازارهـای جهانی میسـر خواهد شـد. تحـت این 
سـناریو، رشـد تولیـد ناخالص داخلی ایـران در سـال های مالی 2017 
و 2018 حـول سـاالنه 6 درصـد در مقایسـه با کمتر از یـک درصد در 
سـال 2015 )طبـق اطاعـات صنـدوق بین المللـی پـول )16(( مطابق 

تخمین هـای بـازار، شـناور خواهـد بود.
عضویت در سـازمان تجارت جهانی از ارکان مهم در فرآیند جهانی 
شـدن اقتصـاد اسـت. سـازمان تجـارت جهانـی، سـازمان بین دولتـی 
اسـت کـه تجـارت بین المللـی را تنظیـم می کنـد. ایـن سـازمان در 
شـهر ژنـو در کشـور سـوئیس مسـتقر اسـت و در یکـم ژانویـه سـال 
1995 میـادی طبـق توافـق مراکـش بطـور رسـمی آغـاز بـکار کرد 
و کـه بـه منظـور جایگزینـی بـا توافـق عمومـی تعرفـه و تجـارت)17( 
کـه در سـال 1948 مقـرر شـده بود،  توسـط 123 ملـل در 15 آوریل 
سـال 1994 میادی به امضا رسـید. عدم عضویت در این تشـکیات 
جهانـی بـه معنـای پرداخـت هزینه هایـی از جملـه کاهـش سـهم از 
سـرمایه گذاری های مسـتقیم خارجـی و دور مانـدن از جریـان اقتصاد 
و تجـارت جهانـی اسـت کـه بـه عنوان مسـاله اصلـی تحقیـق حاضر 
بشـمار آمـاده اسـت. امـکان ورود سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی، 
بهبـود رونـد سـرمایه گذاری، تکمیـل زنجیـره تولیـد در زیربخش ها و 
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تولیـد و صـدور کاالهـای نهایـی و دارای ارزش افزوده بیشـتر،از جمله 
فرصت هایـی اسـت که در فضـای جدیـد بین المللی حاصل می شـود. 
و ورود سـرمایه های خارجـی  یافتـه پسـاتحریم  بهبـود  در شـرایط 
خصوصی سـازی  فرآینـد  در  تسـریع  و  تسـهیل  موجـب  می توانـد 
طرح هـای بـزرگ صنعتـی شـود. از ایـن رو پـس از رفـع تحریم هـای 
بین المللـی علیـه نظـام اقتصادی کشـور، ایـن مهم به عنـوان ضرورت 
و تکلیـف اطـاق می شـود. اما فرصت هـای مذکـور در صورتی محقق 
خواهنـد شـد که زیرسـاخت های قانونـی و اجرایی برای جذب سـریع 
سـرمایه های خارجی فراهم باشـد. بنابراین، درجریان بازنویسـی رژیم 
اقتصـادی و تجاری جمهوری اسـامی ایران، موضـوع مهمی که نباید 
مـورد غفلت واقع شـود بازنگـری در اسـتانداردهای حسـابداری ایران 
بـرای همگام سـازی بـا اسـتانداردهای بین المللـی بـه عنـوان مبنـای 

زبـان تجارت اسـت.

بکارگیری اسـتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی در بسـیاری از نقـاط 
جهـان بـه غیـر از ایاالت متحـده، از جملـه اتحادیه اروپـا، هند، هنگ 
کنگ، اسـترالیا، مالزی، پاکسـتان، کشـورهای عضو شـورای همکاری 
خلیـج )18(، روسـیه، شـیلی، آفریقـای جنوبـی، سـنگاپور و ترکیـه، 
در حـال اسـتفاده اسـت. طبـق تحقیقـات  مؤسسـه حسابرسـی پـی 
دبلیـو سـی، 283 کشـور تـا جـوالی 2014 میـادی، اسـتانداردهای 
مذکـور را پذیرفتـه انـد. به  طـور کلی انتظـار می رود پذیـرش جهانی 
اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالی بواسـطه کاهـش مخارج 
مقایسـه سـرمایه گذاری های جایگزیـن و افزایـش کیفیـت اطاعـات، 
مالـی  اطاعـات  اسـتفاده کننـدگان  دیگـر  و  بـرای سـرمایه گذاران 
مفیـد واقـع گردد. همچنیـن انتظار می رود شـرکت ها بـه دلیل ایجاد 
تمایل بیشـتر در سـرمایه گذاران بـرای تأمین مالی آنهـا، از این قضیه 

منتفـع شـوند. شـرکت های دارای سـطح بـاالی مبـادالت بین المللی، 
جـزء گروه هایـی خواهنـد بـود کـه از تغییـر مبنـای گزارشـگری بـه 
اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی منتفـع خواهنـد شـد. 
شـرکت های دخیـل در مبـادالت و سـرمایه گذاری های بین المللـی به 
دلیـل افزایش قابلیت مقایسـه اسـتانداردهای حسـابداری یکسـان، از 

ایـن تغییـر منتفع خواهند شـد.
بنیـاد اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی بـرای ارزیابـی 
فرآینـد هدف گـذاری اسـتانداردهای حسـابداری واحـد، مشـخصات 
کشـورهای صاحیت دار اسـتفاده کننـده از اسـتانداردهای بین المللی 
گزارشـگری مالـی را تدویـن کرده اسـت. اطاعـات دریافتـی از منابع 
گوناگـون بـوده اسـت. نقطـه آغـاز، پاسـخ های ارائـه شـده توسـط 
بـه  مرتبـط،  دیگـر تشـکل های  و  اسـتانداردها  تدویـن  تشـکل های 
پژوهشـی کـه توسـط بنیـاد اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری 
مالـی ترتیـب داده شـده اسـت. در حـال حاضـر، مشـخصات 124 
کشـور دارای صاحیـت، شـامل کشـورهای عضـو جـی20)19( بعاوه 
104 کشـور دیگر تکمیل شـده اسـت. سـرانجام، برنامه این اسـت که 
مشـخصات هر کشـور صاحیت دار جمع آوری گردد که استانداردهای 
بین المللـی گزارشـگری مالـی را پذیرفتـه اسـت یا برنامه ای به سـوی 

پذیـرش آن در دسـتور کار دارد.

 مقایسه اسـتاندارهای بین المللی گزارشگری مالی
متحده  ایاالت  حسابداری  پذیرفته شده   اصول 

ایران حسابداری  استانداردهای  و 
در بخـش بعـدی، مبنـای گزارشـگری مالـی طبق اسـتانداردهای 
پذیرفتـه شـده حسـابداری  اصـول  مالـی،  بین المللـی گزارشـگری 
ایـاالت متحـده و اسـتانداردهای حسـابداری ایـران مـورد مقایسـه 

قـرار گرفته اسـت.

استانداردهایبینالمللیموضوع
گزارشگریمالی

اصولپذیرفتهشده
حسابداریایاالتمتحده

استانداردهای
حسابداریایران

1-بهایتمامشده
تاریخییاارزشیابی

بهطورکلی،ازبهایتمامشدهتاریخیبهره
اثاثیه، نامشهود، داراییهای ولی میبرد،
داراییهای و تجهیزات و مستحدثات
منصفانه ارزش به میتواند سرمایهای
دیگر مشتقه، اوراق شود. ارزیابی تجدید
ابزارهایمالیمشخصوداراییهایزیستی

بهارزشمنصفانهارزیابیمیشوند.

بــهاســتثنایمــواردخــاصابزارهــایمالــی،
هیچگونــهتجدیــدارزیابــیمجــازنیســت.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

2-پذیرشاولیه
چارچوبنظری

حسابداری

اسـتانداردهای کلیـه کامـل کاربـرد
گزارشـگری بینالمللـی اسـتانداردهای
اولیـن گزارشـگری تاریـخ در موثـر مالـی
بـههمـراه تجـاری، مالـیواحـد صورتهـای
معافیتهـایگزینشـیواسـتثناهایاجبـاری
اسـت. گذشـتهنگر رویکـرد بـا محـدود،
حاصـل زیـان و سـود از ناشـی اختالفـات
اصـول طبـق پیشـین دوره گزارشـگری از
پذیرفتـهشـدهقبلـیکـهبـاارزشویـژهدر
ابتـدای در و اسـت مرتبـط دوره آن پایـان
در بایـد شـده، گـزارش مقایسـهای دوره
اولیـنصورتهـایمالیطبقاسـتانداردهای
گـردد. ارائـه مالـی گزارشـگری بینالمللـی

پذیــرشاصــولعمومــیپذیرفتــهشــده
حســابداریبــراینخســتینبــار،نیازمنــد
هیچگونــه اســت. نگــر گذشــته رویکــرد
و ویــژه ارزش تعدیــل بــرای الزاماتــی
یــاســودیــازیــان،دربکارگیــریاصــول
ــده ــاالتمتح ــهشــدهحســابداریای پذیرفت

بــرایبــاراولوجــودنــدارد.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.
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استانداردهایبینالمللیموضوع
گزارشگریمالی

اصولپذیرفتهشده
حسابداریایاالتمتحده

استانداردهای
حسابداریایران

صورتهایمالی)20(

3-اجزای
صورتهایمالی

صــورت مالــی، وضعیــت صــورت شــامل
ــد، ــهنق ــانوج ــورتجری ــی،ص ــردمال عملک
ــانســهامورویههــا ــوقصاحب ــردرحق تغیی
ویادداشــتهایمقایســهایدودورهمالــی

ــت. اس

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
در عضویت متقاضیان استثنای به مالی،
به ملزم که بهادار اوراق بورس کمیسیون
دوره سه مقایسهای مالی ارائهصورتهای
مالی،بهغیرازصورتوضعیتمالیهستند.
باوجودمبادالتیمشخصودرشرایطخاص
میتواند که خارجی خصوصی ناشران برای
فارغازارائهصورتهایمالیمقایسهایسه

دورهمالیباشد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــان ــهاســتثنایمتقاضی ــی،ب گزارشــگریمال
عضویــتدربــورساوراقبهــادارتهــران
مالــی صورتهــای ارائــه بــه ملــزم کــه
هســتند. مالــی دوره ســه مقایســهای

4-صورت
وضعیتمالی

شــکلخاصــیراتجویــزنمیکنــد.مــادامکــه
ارایــهبــرمبنــایتصفیــهاطاالعــاتمربوطتــر
وقابــلاتکاءتــرفراهــمنکنــد،داراییهــا
وبدهیهــابــهصــورتجــاریوغیرجــاری
ممکــن رقــم کمتریــن میشــوند. ارایــه
ارائــه مالــی وضعیــت صــورت متــن در

میشــوند.

صــورت میتواننــد تجــاری واحدهــای
وضعیــتطبقهبنــدیشــدهیــاطبقهبنــدی
صــورت در اقــالم کننــد. ارایــه نشــده
وضعیــتمالــی،بهطــورکلــی،بــهترتیــب

میشــوند. ارایــه نقدشــوندگی
اوراق بــورس کمیســیون جدیــد اعضــای
بهــاداربایــدمقــرراتایــنکمیســیونرا

رعایــتکننــد.

واحدهـایتجـاریبایـدصورتوضعیـتمالی
طبقهبندیشـدهبهصورتجـاریوغیرجاری

وبـهترتیبنقدشـوندگیارائهکنند.
اقــالمکــماهمیــتدرمتــنصــورتوضعیــت

مالــیارایــهنمیشــوند.

5-صورتعملکرد
مالی

شــکلخاصــیراتجویــزنمیکنــد،گرچــه
هزینههــابــهیکــیازاشــکالعملیاتــیو
کوچــک اقــالم میشــوند. ارایــه عمومــی
خــاصدرمتــنصــورتعملکــردمالــیارایــه

میشــوند.

شــکلیــکمرحلــهاییــاچنــدمرحلــهای
براســاس هزینههــا میکنــد. فراهــم را

میشــوند. ارایــه آنهــا عملکــرد
اوراق بــورس کمیســیون جدیــد اعضــای
بهــاداربایــدمقــرراتایــنکمیســیونرا

رعایــتکننــد.

میکنــد. ارایــه را مرحلــهای یــک شــکل
ــیو ــیوعموم ــکعملیات ــهتفکی ــاب هزینهه
ــوند. ــهمیش ــاارای ــردآنه ــراســاسعملک ب

6-اقالماستثنایی
)بااهمیت(

ولــی نمیکنــد اســتفاده عنــوان ایــن از
ــت، ــنماهی ــاای ــیب ــهاقالم ــایجداگان افش
ــیمیســازد ــیالزام ــدازهوشــرایطمالیات ان
منظــور بــه آنهــا جداگانــه افشــای کــه
ــاریالزماســت. ــدتج ــردواح تشــریحعملک

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــی،ولــیاقــالماختصاصــی
ــی ــردمال ــنصــورتعملک ــتدرمت ــااهمی ب
ارایــهودریادداشــتهایتوضیحــیهمــراه

میشــوند. افشــا آن

اقــالماســتثناییتحــتهمیــنعنــوانبــه
طــورجداگانــهوترجیحــاًدرمتــنصــورت

عملکــردمالــیافشــامیشــوند.

7-اقالم
منعکردهاست.غیرمترقبه

بــهعنــوانهــمغیرمکرروهــمغیرعــادیونیز
نــادرتعریــفشــدهاســت.ســرقفلیمنفــیبــه
عنــوانیــکقلــمغیرمترقبــهارایــهمیشــود.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

8-صورتدرآمدو
تشخیصی هزینه
)21(،سایرسودهای
جامع )زیانهای(
سایر صورت و
سود)زیان(انباشته
صورت جامع،
سود)زیان(جامع

در تشــخیصی، هزینــه و درآمــد صــورت
مــواردیکــهصــورتتغییــراتدرحقــوق
ــد ــود،میتوان ــهنمیش ــهامارای ــانس صاحب
بــهعنــوانصــورتمالــیاساســیارایــه
گــردد.بــهصورتــیجایگزیــن،میتوانــدبــه
صــورتجداگانــهدرصــورتاولیــهتغییــرات
ــردد. ــهگ ــهامارای ــانس ــوقصاحب درحق

صــورتســود)زیــان(جامــعوصــورتســایر
ــدهو ــاش ــعافش ــای(جام ــودهای)زیانه س
ــا ــعی ــیاساســیجام ــوانصــورتمال ــهعن ب
ــا ــیی ــاصــورتعملکــردمال ــبشــدهب ترکی
همــراهصــورتتغییــراتدرحقــوقصاحبــان

ــردد. ــهمیگ ــهام،ارای س

ماننــداصــولپذیرفتــهشــدهحســابداری
ــده. ــاالتمتح ای

9-صورت
تغییراتدرحقوق

صاحبانسهام

ــکان، ــامال ــالتب ــانگرمعام ــنصــورتنش ای
تغییــراتدرصــورتســود)زیــان(انباشــته
وســایراصالحــاتاجــزایحقــوقصاحبــان
ســهاماســت.بــهغیــرازمواقعــیکــهصورت
درآمــدوهزینــهتشــخیصیارایــهمیگــردد،
صــورتتغییــراتدرحقــوقصاحبــانســهام
بــهعنــوانصــورتمالــیاساســیارایــه
در افشــا فقــط مــورد، ایــن در میشــود.
بــکار همــراه توضیحــی یادداشــتهای

میشــود. گرفتــه

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
کــه تفــاوت ایــن بــا مالــی گزارشــگری
ــاالت ــهشــدهحســابداریای اصــولپذیرفت
متحــده،صــورتدرآمــدوهزینــهتشــخیصی
بــورس کمیســیون قوانیــن و نداشــته
ــورت ــنص ــدای ــازهمیده ــاداراج اوراقبه
ــاطــی ــیاساســیوی ــوانصــورتمال ــهعن ب
ارایــه همــراه توضیحــی یادداشــتهای

گــردد.

صاحبــان حقــوق در تغییــرات از بخشــی
ســهام،درگــردشحســابســودوزیــان
صــورت ذیــل در مســتقیماً انباشــته
از نیــزســایرتغییــرات و مالــی عملکــرد
جملــهگــردشحســاباندوختــهقانونــی،
حســاباندوختــهاختیــاریوحســابهای
مربــوطبــهاقالمــیکــهطبــقاســتانداردهای
حســابداریمســتقیماًبــهحقــوقصاحبــان
همچنیــن و میگــردد منظــور ســرمایه
کاهــش یــا افزایــش از ناشــی تغییــرات
ــی ــتهایتوضیح ــددریادداش ــرمایهبای س

مربــوطافشــاشــود.

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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تشابهاتوتفاوتها

استانداردهایبینالمللیموضوع
گزارشگریمالی

اصولپذیرفتهشده
حسابداریایاالتمتحده

استانداردهای
حسابداریایران

10-صورتجریان
وجهنقد-شکلو

روش

ســرفصلهایاســتانداردولــیرهنمودهــای
ــوددارد. ــواوج ــامحت ــهب ــردررابط محدودت
ازروشمســتقیمیــاغیرمســتقیماســتفاده

میشــود.

اســتانداردهای مشــابه ســرفصلهای
ولــی مالــی، گزارشــگری بینالمللــی
ــرایاقــالمموجــود رهنمودهــایمشــخصیب
روش از دارد. وجــود ســرفصل هــر در
مســتقیمیــاغیرمســتقیماســتفادهمیشــود.

جریانهــاینقــدیدرقالــب5ســرفصل،
بــازده عملیاتــی، فعالیتهــای شــامل
پرداختــی ســود و ســرمایهگذاریها
درآمــد، بــر مالیــات مالــی، تأمیــن بابــت
فعالیتهــایســرمایهگذاریوفعالیتهــای

میشــوند. ارایــه تأمیــنمالــی،
از ناشــی نقــدی جریانهــای گــزارش
ــهروشمســتقیمو ــیب ــایعملیات فعالیته

اســت. مجــاز غیرمســتقیم

11-صورتجریان
وجهنقد-تعریف
وجهنقدومعادل

وجهنقد

بــا نقــد وجــه معــادل نقــدشــامل وجــه
تاریــخ از کمتــر یــا مــاه ســه سررســید
تحصیــلبــودهومیتوانــدشــاملاضافــه

باشــد. هــم بانکــی برداشــتهای

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــیبــهجــزاینکــهاضافــه
برداشــتهایبانکــیراشــاملنمیشــود.

وســپردههاي نقــد موجــودي نقــد، وجــه
دیــدارينــزدبانکهــاومؤسســاتمالــي
اعــمازریالــيوارزي)شــاملســپردههاي
بــدون کوتاهمــدت ســرمایهگذاري
سررســید(بــهکســراضافــهبرداشــتهایي
اســتکــهبــدوناطــالعقبلــيمــوردمطالبــه
قــرارميگیــرد.درنتیجــهشــاملمعــادل

نقــدنمیشــود. وجــه

12-صورت
جریانوجهنقد-

استثناءها
هیچاستثناییوجودندارد.

شــرکتهای بــرای محــدودی اســتثناءهای
ســرمایهگذاریوبرنامههــایکســبمنفعــت

تعریــفشــدهمشــخص،وجــوددارد.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

13-تغییرات
دررویههای
حسابداری

اطالعــاتمقایســهایواقــالمســالقبــل،
درمقابــلســودتقســیمنشــدهابتــدای
ــه ــراینک ــود،مگ ــهمیش ــدارای دورهتجدی
اســتثنائاتخاصــیوجــودداشــتهباشــد.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

14-اصالح
اشتباهات

ــهشــدهو ــدارای ــاتمقایســهایتجدی اطالع
درصورتــیکــهاشــتباهدردورههــایپیــش
ازدورهمقایســهایرخدادهباشــد،مانــده
ــوق ــاوحق ــا،بدهیه ــدایدورهداراییه ابت
صاحبــانســهامدورهمقایســهای،تجدیــد

ارایــهمیشــوند.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

ماننداسـتانداردهایبینالمللیگزارشـگری
مالی.

15-تغییرات
دربرآوردهای

حسابداری

و جــاری دوره مالــی عملکــرد صــورت در
دورههــایآتــیدرصــورتاجــراگــزارش

میشــود.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

صورتهایمالیتلفیقی

16-نوعتلفیق

بــرمبنــایســطحکنتــرلکــهقــدرتراهبــری
سیاســتهایمالــیوعملیاتــیاســت.فــرض
دارد وجــود هنگامــی کنتــرل میشــود
کــهشــرکتاصلــیبــهطــورمســتقیمیــا
تابعــه، ازطریــقشــرکتهای غیرمســتیم
بیــشازنصــفحــقرایواحــدتجــاریرا
داراســت.همچنیــنکنتــرلبــههنگامــی
ــر ــاکمت ــفی ــکنص ــیمال ــرکتاصل ــهش ک
ــون ــبقان ــهموج ــیب ــتول ــقرایاس ازح
ــررســمی)در ــورغی ــهط ــاب ــراردادوی ــاق ی
شــرایطنــادر(حــقکنتــرلراداراســت،نیــز
وجــوددارد.همچنیــنوجــودحــقرایبالقــوه

ــت. ــیاس ــود،قضاوت ــالموج ــلاعم قاب

ازیــکالگــویتلفیــقدوقطبــیاســتفاده
ــرو ــعمتغی ــویمناف ــانالگ ــهمی ــودک میش
مزیــتحــقرایتمایــزقایــلمیشــود.

بعــدی قســمت در متغیــر منافــع الگــوی
ــت ــویمزی ــتالگ تشــریحشــدهاســت.تح
یــا مســتقیم میتوانــد کنتــرل رای، حــق
اســت ممکــن نیــز و باشــد غیرمســتقیم
هــم 50درصــد از کمتــر مالکیــت در
وجــودداشــتهباشــد."کنتــرلموثــر"کــه
ــت ــمیتح ــررس ــرلغی ــدکنت ــیمانن مفهوم
اســتانداردهایبینالمللــیگزارشــگریمالــی
اســت،درمــواردبســیارنــادردرعمــلبــکار

گرفتــهشــدهاســت.

بــرمبنــایســطحکنتــرل،کــهقــدرتراهبــری
و اســت عملیاتــی و مالــی سیاســتهای
فــرضاصلــیایــناســتکــهدرصــورت
ــق ــهامدارایح ــفس ــشازنص ــتبی مالکی
ــر رایواحــددیگــر،حاصــلمیشــود.درغی
ایــنصــورتیکــیازشــرایطزیــربایــدواقــع

ــردد: گ
الــف(تســلطبــربیــشازنصــفحــقرای
ســایر بــا توافــق طریــق از دیگــر واحــد

ســهام. صاحبــان
مالــی سیاســتهای راهبــری توانایــی ب(
ــا ــونی وعملیاتــیواحــددیگــرازطریــققان

ــق. تواف
ــتاعضــای ــزلاکثری ــینصــبوع ج(توانای

ــره. ــأتمدی هی

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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17-واحدهای
تجاریباهدف

خاص)22(

هنگامــیکــهذاترابطــهنمایانگــرکنتــرل
باشــد،تلفیــقمیگــردد.

متغیر)23( منافع دارای تجاری واحدهای
که باشند متغیری منافع دارای که هنگامی
اکثریتزیانهایموردانتظارراجذبکرده،
دو هر یا کرده دریافت را بازده اکثریت
صورتراپوششدهند،تلفیقمیگردند.

واحــدتجــاریدارایمزیــتحــقرایتلفیــق
میشــودکــهازیــکمزیــتکنتــرلمالــینیــز

برخــورداراســت.
خاص، هدف با تجاری واحد که صورتی در
واجدشرایطتعریفواحدهایتجاریباهدف
شرایط واجد نیز و صالحیتدار)24( خاص
انتقالبودهویاباواحدهایتجاریباهدف

خاصصالحیتدارتلفیقنشود،باشد.

رهنمودمشخصیوجودندارد.

18-تعریف
"وابسته"

ــااهمیــت،کــهقــدرتمشــارکتدر ــرب تاثی
سیاســتگذاریمالــیوعملیاتــیاســت،مبنای
ــت ــرضمیشــوددارایمزی ــلاســت؛ف عم

بیســتدرصــدیــاباالتــرباشــد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
واژه از گرچــه مالــی، گزارشــگری
"ســرمایهگذاریدرســهامســرمایه"بــهجــای
میگــردد. اســتفاده "وابســته" واژه

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

19-ارائهنتایج
عملکردشخص

وابسته

میشـود. اسـتفاده ویـژه ارزش روش از
سـهمازعملکردبعـدازمالیـاتنمایشداده

میشـود.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

20-افشای
اطالعاتمربوطبه
اشخاصوابسته

اطالعــاتتفصیلــیدرخصــوصداراییهــا،
بدهیهــا،درآمــدوســودیــازیــاناشــخاص

وابســتهالزماســت.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

21-رویههای
حسابداریاشخاص

وابسته

حســابداری رویههــای در اصالحاتــی
بــا تطابــق منظــور بــه وابســته اشــخاص
بــرای ســرمایهگذار، شــخصیت رویههــای

میگیــرد. صــورت تلفیــق اهــداف

رویههای وابسته شخص که صورتی در
جایگزینقابلقبولیطبقاصولپذیرفتهشده
باشد، کرده اتخاذ متحده ایاالت حسابداری
نیازیبهاصالحرویههایحسابدارینیست.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

22-ارایه
واحدهایتحت
کنترلمشترک
)مشارکتخاص(

هــریــکازدوروشتلفیــقنســبیوارزش
ویــژهمجــازاســت.

تنهــاروشارزشویــژهمجــازاســت،مگــردر
شــرایطخاص.

مشــارکتخــاصدرواحدهــایتجــاریتحــت
مالــی صورتهــای در مشــترک، کنتــرل
تلفیقــیشــریکخــاصبایــدبــراســاس
روشارزشویــژهناخالــصمنعکــسشــود.

23-سهاموثیقه
کارفرما

هنگامــیکــهرابطــهذاتــاًبیانگروجــودکنترل
اســت،تلفیــقمیگــردد)مــدلارایــهشــده
دراســتانداردشــماره12کمیتــهدائمــی
تفســیر(.حســابداریســهاممالکیتــیکــهبــه
عنــوانســهاموثیقــهنگهــداریمیگــردد،

بــهروشســهامخزانــهاســت.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــه ــواردیک ــرازم ــهغی ــی،ب گزارشــگریمال
بیانیــه6-93حســابداریبــرایطرحهــای
مالکیــتســهامکاکنــان)25(رهنمودهایــیرا
ــانتبییــن ــرایطــرحمالکیــتســهامکارکن ب

کــردهاســت.

رهنمودمشخصیوجودندارد.

ترکیبهایتجاری)26(

24-انواعتحصیل
)خرید(یاادغام

کلیــهترکیبهــایتجــاریازنــوعتحصیــل
ــا ــد،تنه ــبروشخری ــنترتی ــهای اســت،ب

روشمجــازاســت.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

25-روشخرید-
ارزشمنصفانه

تحصیل

واحــد احتمالــی بدهیهــای و داراییهــا
ــه ــهارزشمنصفان ــلشــدهب ــاریتحصی تج
اســت.ســرقفلیبــهعنــوانباقیمانــده)مابــه
درصــد و پرداختــی مابــهازای التفــاوت(
ارزشمنصفانــهواحــدتجــاریتحصیلشــده

تشــخیصوشناســاییمیگــردد.
تحقیــقوتوســعهدرجریــانتکمیــلبــهطــور

کلــیســرمایهایمیشــوند.
ــازی ــایبازس ــهفعالیته ــوطب ــداتمرب تعه
میشــوند داده تشــخیص هنگامــی فقــط
ــخ ــلشــدهدرتاری ــاریتحصی ــدتج ــهواح ک
تحصیــلدارایبدهــیازایــنبابــتباشــد.
ــازیانهــایآتــییــاســایر تعهــداتمرتبــطب
مخارجــیکــهانتظــارمــیروددرنتیجــهترکیب
تجــاریتحمــلشــود،قابلتشــخیصنیســت.

اســتانداردهای بــا خاصــی تفاوتهــای
بینالمللــیگزارشــگریمالــیوجــوددارد.
ــل ــاریتحصی ــدتج ــیواح ــایاحتمال بدهیه
ــلتشــخیصهســتند ــیقاب شــدهدرصورت

کــهدرانتهــایدورهتخصیــص:
بتــوانارزشمنصفانــهآنهــاراتعییــنکــرد،
ــل ــیقاب ــورمنطق ــهط ــودهوب ــلب ــامحتم ی

ــرآوردباشــند. ب
مقــرراتبخصوصــیبــرایتحقیــقوتوســعه
درجریــانتکمیــلواحــدتجــاریتحصیــل
شــدهوجــوددارد)بــهطــورکلــی،بــههزینــه

دورهمنظــورمیشــود(.
کــه بازســازی بــا برخــیتعهــداتمرتبــط
ــل ــاریتحصی ــهواحــدتج ــوطب منحصــراًمرب
شــدهاســت،درصورتــیقابــلتشــخیص
هســتندکــهمعیارهــایمشــخصیدربــاره

گــردد. حاصــل بازســازی طرحهــای

احتمالــی بدهیهــای و داراییهــا بــرای
رهنمــود شــده، تحصیــل تجــاری واحــد
مشــخصیوجــودنــداردلیکــندرعمــلمانند
ــاالت ــهشــدهحســابداریای اصــولپذیرفت
ــنموضــوعبرخــوردمیگــردد. ــاای متحــدهب
)مابــه باقیمانــده عنــوان بــه ســرقفلی
درصــد و پرداختــی مابــهازای التفــاوت(
ارزشمنصفانــهواحــدتجــاریتحصیلشــده

میگــردد. شناســایی و تشــخیص
تحقیــقوتوســعهدرجریــانتکمیــلبهطــور

ــیســرمایهایمیشــوند. کل
گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند

مالی.
گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند

مالی.

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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26-روشخرید-
مبالغتعهدات

احتمالی

ــخ ــبدرتاری ــامشــدهترکی ــایتم شــاملبه
اینکــه بــر مشــروط میشــود، تحصیــل
اصالحــاتمحتمــلبــودهوبهطــورقابــلاتــکا

باشــد. اندازهگیــری قابــل

بهطــورکلــیتــازمانــیکــهاحتمــاالتبــه
قطعیــتتبدیــلنشــدهومبلــغقابــلتعییــن

ــلتشــخیصنیســت. نباشــد،قاب
رهنمودمشخصیوجودندارد.

27-روشخرید-
منافعاقلیتدر

ترکیب

منصفانــه ارزش از اقلیــت، ســهم در
ــی ــایاحتمال ــاوبدهیه ــا،بدهیه داراییه
قابــلشناســاییتحصیــل،یــادشــدهاســت.

خالــص ارزش از اقلیــت، ســهم در
ــاد ــل،ی ــلازتحصی ــودقب ــایموج داراییه

اســت. شــده

شــده تحصیــل واحــد در اقلیــت ســهم
براســاسخالــصارزشمنصفانــهآناقــالم

ميشــود. اندازهگیــري

28-روش
خرید-داراییهای
نامشهودباعمر
مفیدنامعینو

سرقفلی

اســتهالکپذیر ولــی هســتند، ســرمایهای
نیســتند.ســرقفلیداراییهــاینامشــهود
ــوربررســیوجــود ــهمنظ ــن،ب ــرنامعی ــاعم ب
ــا ــدی ــولنق ــدپ ــدمول ــاللدرســطحواح اخ
مجموعــهایازواحدهــایمولــدپــولنقــد،به
ــاالنه ــلس ــرا،حداق ــلاج ــوانروشقاب عن

میگردنــد. بررســی

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــی،گرچــهدرســطحبررســی گزارشــگریمال
اخــاللونیــزآزمــوناخــاللبــایکدیگــر

هســتند. متفــاوت

ــه ــهارزشمنصفان ــهودب ــاینامش داراییه
ــای ــایقیمته ــهبرمبن ــدک ــکاسمییاب انع

ــود. ــنمیش ــالتعیی ــازارفع ب

29-روشخرید-
سرقفلیمنفی

داراییهــا، اندازهگیــری و شناســایی
واحــد احتمالــی بدهیهــای و بدهیهــا
ــرار ــیمجــددق ــوردارزیاب ــلشــدهم تحصی
میگیرنــد.هــرگونــهمــازادناشــیازتجدیــد
ارزیابــی،بالدرنــگدرصــورتســودوزیــان

میگــردد. درج

ــهمــازادناشــیازتجدیــدارزیابــی، هــرگون
ــای ــهداراییه ــشارزشمنصفان ــرایکاه ب
غیــرجــاریبــهنســبت،مصــرفمیگــردد
)بــااســتثناهاییمشــخص(.هــرگونــهمــازاد
بالدرنــگدرصــورتســودوزیــانبــهعنــوان

ــردد. ــتثناییدرجمیگ ــداس درآم

مــازادســهمواحــدتحصیلکننــدهازخالــص
بدهيهــاي و دارایيهــا منصفانــه ارزش
قابــلتشــخیصواحــدتحصیــلشــدهنســبت
دارایيهــاي بیــن تمــامشــده، بهــاي بــه
غیرپولــيقابــلتشــخیصبــهنســبتارزش
منصفانــهآنهــاتســهیمميشــودوبــهعنــوان

ــردد. ــایينميگ ــدشناس درآم

30-ترکیبتجاری
واحدهایتحت
کنترلمشترک

دقیقــابــهایــنعنــوانخطــابنشــدهاســت.
واحدهــایتجــاریرایگیــریکــردهوبــهطــور
ثابــت،یکــیازروشهــایحســابداریخریــد
یــااتحــادمنافــع)27(رابــرایچنیــنمعامالتی

ــد. ــکارمیگیرن ب

بــهطــورکلــیدرمخــارجقبلــی)28(ثبــت
میگــردد.مصــرفمخــارجقبلــییــاارزش
منصفانــهبســتگیبــهیکســریمعیــاردارد.

مشــارکتخــاصدرواحدهــايتجــاريتحــت
مالــي صورتهــاي در مشــترک، کنتــرل
تلفیقــيشــریکخــاصبایــدبراســاسروش

ــود. ــسش ــصمنعک ــژهناخال ارزشوی

تشخیصدرآمد

31-تشخیص
درآمد

بــرمبنــایچنــدمعیــار،کــهتشــخیصدرآمــد
انتقــالمخاطــراتومزایــا بــههنــگام را
وکنتــرلونیــززمانــیالزامــیمیســازد
ــکا ــلات ــورقاب ــهط ــدراب ــواندرآم ــهبت ک

شناســاییکــرد.

دراصــولماننــداســتانداردهایبینالمللــی
گزارشــگریمالــیاســت،گرچــهرهنمودهــای
تفصیلــیگســتردهایبــرایانــواعخاصــیاز
معامــالتوجــودداردکــهدرعمــلمیتوانــد

متفــاوتباشــد.

ماننــداصــولپذیرفتــهشــدهحســابداری
ــده. ــاالتمتح ای

32-قراردادهای
چندبخشی

ــرایهــریــک معیارهــایتشــخیصدرآمــدب
ازاجــزایمنفــکقابــلشناســاییمعاملــهبــه
ــه ــکارگرفت ــه،ب ــادمعامل ــابمف ــوربازت منظ

میشــود.
بــرایمثــال،تقســیمیــکمعاملــهبــهفــروش
رهنمــود کاال. آن متعاقــب خدمــات و کاال

ــدارد. ــودن ــیبیشــتریوج تفصیل

ــه ــداتچندگان ــاویتعه ــهح ــایک قرارداده
ــق ــداتتواف ــهتعه ــیک ــتند،درصورت هس
ــدهدر ــایمشــخصش ــقمعیاره ــدهمطاب ش
مســایل ویــژه گــروه شــماره21 خالصــه
نوظهــور)29(باشــد،بــهواحدهایحســابداری

جداگانــهایتقســیممیشــوند.
ــدگان ــهدهن ــرایارائ ــخصیب ــودمش رهنم
قراردادهــای بــا نرمافــزاری خدمــات

دارد. وجــود چندبخشــی درآمــدی

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

33-قراردادهای
ساخت

ــهروشدرصــدپیشــرفت حســابداریآنب
میگیــرد. صــورت تکمیــل( )درصــد کار

روشکارتکمیــلشــدهمجــازنیســت.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــی؛اگرچــهروشکارتکمیــل
شــدهدرشــرایطینــادرمجــازقــرارداده

اســت. شــده

ــهروشدرصــدپیشــرفت حســابداریآنب
میگیــرد. صــورت تکمیــل( )درصــد کار

روشکارتکمیــلشــدهمجــازنیســت.

تشخیصهزینه

34-هزینهبهره

ــر ــرهموث ــهروشبه ــدیب ــایتعه ــرمبن -ب
تشــخیصوشناســاییمیشــود.

-بهــرهتحمــلشــدهناشــیازاســتقراض
بــهمنظــورســاختدارایــیطــیدورهزمانــی
ــام ــایتم ــوانبخشــیازبه ــهعن مشــخص،ب
شــدهدارایــی،ســرمایهگذاریمیگــردد.

-ماننداستانداردهایبینالمللیگزارشگری
مالی.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد -
گزارشــگریمالــی،بــاوجــودتفاوتهایــیدر

مــواردکاربــردجزئــیتــر.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد -
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد -
گزارشــگریمالــی،بــاوجــودتفاوتهایــیدر

مــواردکاربــردجزئــیتــر.

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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تشابهاتوتفاوتها

استانداردهایبینالمللیموضوع
گزارشگریمالی

اصولپذیرفتهشده
حسابداریایاالتمتحده

استانداردهای
حسابداریایران

35-مزایای
کارکنان:مخارج
بازنشستگی-

طرحهایمزایای
مشخص

بهرهگیریازروشپیشبینیاعتبارواحد)30(
برایتعییناینکهالزاماتمزایاوداراییهای
در شوند. ثبت منصفانه ارزش به طرح
بالدرنگ اکچوئری زیان و سود که صورتی
تشخیصوشناساییشوند،میتوانندخارج

ازصورتسودوزیاندرجگردند.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــیدر ــاتفاوتهای ــیب ــی،ول ــگریمال گزارش
کاربــردجزئیتــر.ســودوزیــاناکچوئــری
ــود ــودودرصــورتس ــوقش ــدمع نمیتوان
وزیــانجامــعشناســاییشــدهومتعاقبــاً
ــاندرج اســتهالکآندرصــورتســودوزی

میگــردد.

ماهیــت کــه طــرح دارایيهــاي
براســاس بایــد دارنــد ســرمایهگذاري
ارزشهــايمنصفانــهاندازهگیــريشــوند.
رهنمــود اکچوئــری زیــان و ســود بــرای

نــدارد. وجــود مشــخصی

36-معامالتمرتبط
باپرداختمبتنیبر

سهمکارمند

ــای ــرمبن ــده،ب ــلش ــاتتحصی ــهخدم هزین
ارزشمنصفانــهســرمایهاهدایــییــابدهــی

ــردد. ــاییمیگ ــدهشناس ــلش تحم

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد مدلــی
گزارشــگریمالــی،گرچــهدرعمــلبخشهــای

ــوددارد. ــیوج متفاوت
رهنمودمشخصیوجودندارد.

37-مزایایپایان
خدمت

حســابداریمزایــایپایــانخدمــتناشــی
ــاختار ــدس ــرراتتجدی ــدمق ــراج،مانن ازاخ
پایــان غرامــت طــرح حســابداری اســت.
خدمــتبــرمبنــایارزشجــاریاکچوئــری

مزایــااســت.

روش سه با خدمت پایان مزایای نوع چهار
دارد. وجود تشخیص برای گوناگون زمانی
چون خدمت پایان غرامت طرح حسابداری
بدهیهای است. بازنشستگی طرحهای
مربوط،بهعنوانتعهدمزایایمقرریاارزش

جاریاکچوئریمزایامحاسبهمیگردد.

رهنمودمشخصیوجودندارد.

داراییها

38-تحصیل
داراییهای
نامشهود

درصورتــیکــهمعیارهــایشــناختحاصــل
شــوند،ســرمایهایشــدهوطــیعمــرمفیــد
ــهود ــاینامش ــردد.داراییه ــتهلکمیگ مس
بــاعمــرمفیــدنامعیــنمســتهلکنمیگردنــد
ولــیحداقــلســاالنهبــهمنظــوربررســی
اختــاللبازنگــریمیشــوند.تجدیــدارزیابــی

ــازاســت. ــادرمج درشــرایطین

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــی،بــهغیــرازاینکــهتجدیــد

نیســت. مجــاز ارزیابــی

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی؛پسازشناختاولیهدارایينامشهود،
اتکاپذیر گونهاي به ارزشمنصفانه چنانچه
مبلغ به را آن باید باشد اندازهگیري قابل
تاریخ در منصفانه )ارزش ارزیابي تجدید
تجدیدارزیابي)پسازکسراستهالکانباشته

وکاهشارزشانباشتهبعدي،ارائهکرد.

39-داراییهای
نامشهودتولید
شدهدرداخل

مخــارجتحقیــقبــهمحــضتحمــلبــههزینــه
توســعه مخــارج میگردنــد. منظــور دوره
احــراز صــورت در و شــده ســرمایهای
معیارهایــیمشــخصمســتهلکمیشــوند.

بینالمللــی اســتانداردهای خــالف بــر
گزارشــگریمالــی،مخــارجتحقیــقونیــز
مخــارجتوســعهبــهمحــضتحمــلبــههزینــه
ــهاســتثنایبرخــی دورهمنظــورمیشــوند؛ب
مخــارجتوســعهنــرمافــزارونیــزپایــگاه

میشــوند. ســرمایهای کــه اینترنتــی

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

40-اموال،
مستحدثاتو

تجهیزات

ــد ــایتجدی ــابه ــیی ــامشــدهتاریخ ــایتم به
ارزیابــیمــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.

بههنگامیکهروشتجدیدارزیابیانتخاب
اقالم کلیه متناوب ارزیابی تجدید میشود،

آنطبقهازداراییهاالزماست.

ــتفاده ــورداس ــیم ــدهتاریخ ــامش ــایتم به
میگیــرد؛ قــرار

تجدیدارزیابیمجازنیست.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

41-داراییهای
غیرجارینگهداری
شدهبرایفروش

یامصرف

درصورتیکهارزشدفتریداراییهایغیر
جاریازطریقمعاملهفروشبجایاستفاده
نگهداری عنوان به شود، بازیافت مستمر

شدهبرایفروشطبقهبندیمیگردند.
شــده نگهــداری جــاری غیــر داراییهــای
بــرایفــروشبــهاقــلارزشدفتــریو
ــای ــرهزینهه ــسازکس ــهپ ارزشمنصفان
فــروش،اندازهگیــریمیشــوند.ترازنامــه

مقایســهایتجدیــدارائــهنمیگــردد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

شــده نگهــداری جــاری غیــر داراییهــای
دفتــری ارزش اقــل بــه فــروش بــرای
اندازهگیــری فــروش ارزش خالــص و

. ند میشــو
درصــورتتغییــرطبقهبنــدیازنگهــداری
ــهای ــهمقایس ــروش،ترازنام ــرایف ــدهب ش

تجدیــدارائــهنمیگــردد.

42-اجارههای
بلندمدت-
طبقهبندی

درصورتــیاجــارهتأمیــنمالــیمحســوب
و مخاطــرات کلیــه ماهیتــاً کــه میشــود
ــتای ــد.درراس ــالیاب ــتانتق ــایمالکی مزای
مفهــومرجحــانمحتــوابــرشــکلاســت.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــاتشــکلی ــاالزام ــیب ــی،ول گزارشــگریمال

. هتر د گســتر

اي ســرمایه اجــاره عنــوان بــه اي اجــاره
آن موجــب بــه کــه ميشــود طبقهبنــدي
ــياز ــايناش ــراتومزای ــاممخاط ــاًتم تقریب

مالکیــتدارایــيمنتقــلشــود.

43-اجارههای
بلندمدت-

حسابداریدفاتر
اجارهدهنده

)موجر(

مبالــغمــابــهازایناشــیازاجــارهتأمیــن
حســابهای عنــوان بــه ســرمایهای مالــی

میشــوند. ثبــت دریافتنــی
درآمــدناخالــص)قبــلازمالیــات(،بــهمنظور
اســتنتاجنــرخبــازدهدائمــیبــرمبنــایروش
ســرمایهگذاریخالــص،تخصیــصمییابنــد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــی،ولــیبــامقرراتیمشــخص

اهرمــی. اجارههــای بــرای

اجـارهدهنـدهبایـددارایـيمرتبـطبـااجـاره
سـرمایهايرادرترازنامهبهعنوانیکرقم
دریافتنـيوبـهمبلغيمعادلسـرمایهگذاري

خالـصدراجـارهمنعکـسکند.
الگویــي براســاس بایــد مالــي درآمــد
مانــده بــه نســبت کــه شــود شناســایي
در دهنــده اجــاره خالــص ســرمایهگذاري
رابطــهبــااجــارهســرمایهاي،نــرخبــازده

کنــد. ایجــاد ثابتــي ادواري

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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44-کاهش
ارزشداراییهای
باعمرمفیدطوالنی
نگهداریشدهبه
منظوراستفاده

کاهشارزشتحتاستانداردهایبینالمللی
گزارشگریمالیرویکردییکمرحلهایوبر
مبنایجریانهاینقدیتنزیلشدهارزیابی
میگردد.درصورتیکهکاهشارزشافشا
گردد،داراییهابهاکثرارزشمنصفانهپس
ازکسرمخارجفروشوارزشاستفاده)31(

ازآنهاارائهمیشود.
ارزش کاهــش از ناشــی زیــان برگشــت
ــرقفلی ــتثنایس ــهاس ــاصب ــرایطیخ درش

الزامــیاســت.

کاهــشارزشتحــتاصــولپذیرفتــهشــده
دو رویکــردی متحــده ایــاالت حســابداری
ــر ــدا،کاهــشارزشب ــهایاســت.ابت مرحل
نشــده تنزیــل نقــدی جریانهــای مبنــای
ــیمیگــردد.درصورتــیکــهکمتــراز ارزیاب
ــانکاهــشارزش ــریباشــد،زی ارزشدفت
بــهمبلغــیاندازهگیــریمیشــودکــهارزش
ــد. ــاوزمیکن ــهتج ــریازارزشمنصفان دفت

برگشتزیانهامنعشدهاست.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

45-اموال
سرمایهگذاری

ــری( ــده)ارزشدفت ــایمســتهلکش ــهبه ب
ــیدرارزش ــاتغییرات ــهب ــاارزشمنصفان ی
و ســود صــورت در تشــخیصی منصفانــه

میشــود. اندازهگیــری زیــان،

بهماننددیگراموالبرخوردمیشود)ارزش
برای صنعت خاص رهنمودهای دفتری(
شده تبیین سرمایهگذار تجاری واحدهای
است)برایمثال،شرکتهایسرمایهگذاری(.

رهنمودمشخصیوجودندارد.

46-موجودیکاال

ــص ــامشــدهوارزشخال ــایتم ــلبه ــهاق ب
اولیــن روش میشــوند. ثبــت بازیافتنــی
صــادرهازاولیــنواردهیــامیانگیــنمــوزون
بــرایتعییــنبهــایتمــامشــدهاســتفاده
میگــردد.روشاولیــنصــادرهازآخریــن

ــت. ــدهاس ــعش واردهمن
برگشــتمبالــغپیشــیندرصــورتافزایــش

ارزشمتعاقــب،ضــرورتمییابــد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
از بهرهگیــری اگرچــه مالــی؛ گزارشــگری
ــنواردهمجــاز ــنصــادرهازآخری روشاولی

اســت.
برگشتمبالغپیشینمنعشدهاست.

برمبنــاي بایــد کاال و مــواد موجــودي
”اقــلبهــايتمــامشــدهوخالــصارزش
گروههــاي یــا م اقــال تــک فروش“تــک
بهــاي اندازهگیــريشــود. مشــابه، اقــالم
تمــامشــدهموجــوديمــوادوکاالبایــدبــا
اســتفادهازروشهــاي”شناســایيویــژه“،
”اولیــنصــادرهازاولیــنوارده“یــا”میانگین

شــود. محاســبه مــوزون“
هرگونــهافزایشــيناشــیازافزایــشخالص
بــه بایــد جــاري دوره در فــروش ارزش
عنــواندرآمــدیــاکاهــشهزینــهدورهجــاري
)حداکثــرتــاحــدجبــرانکاهــشقبلــي(

ــود. ــایيش شناس

47-داراییهای
زیستی

بــهارزشمنصفانــهپــسازکســرمخــارج
بــرآوردیدرنقطــهفــروش،بــاتغییراتــی
درارزشــیابیتشــخیصیدرصــورتســودو

میگــردد. اندازهگیــری زیــان،

مشــخصنشــدهاســت.بــهطــورکلــیاز
روشبهــایتمــامشــدهتاریخــیاســتفاده

میگــردد.

ــاي ــايبه ــدبرمبن ــدبای ــيزیســتيمول دارای
تمــامشــدهپــسازکســراســتهالکانباشــته
ــد ــغتجدی ــامبل ــتهی وکاهــشارزشانباش
مجــاز عمــل نحــوه عنــوان بــه ارزیابــي،

جایگزیــن،شناســایيوگــزارششــود.
غیرمولــد زیســتي دارایــي اســتثناي بــه
خریــداريشــدهکــهتنهــادرزمــانشــناخت
شناســایي شــده تمــام بهــاي بــه اولیــه
غیرمولــد زیســتي دارایيهــاي ميشــود،
بهجــزدرمــواردخــاصبایــددرشــناخت
ارزش بــه ترازنامــه تاریــخ در و اولیــه
منصفانــهپــسازکســرمخــارجبــراوردي

زمــانفــروشانــدازهگیــريشــود.

48-داراییهای
مالی-اندازهگیری

بهطبقهبندیسرمایهگذاریبستگیدارد-
درصورتیکهتاتاریخسررسیدیاپرداخت
نگهداری دریافتنی حسابهای و وامها
کسر از پس شده تمام بهای به شوند،
در میگردند. گزارش انباشته استهالک
غیراینصورتبهارزشمنصفانهگزارش
بکارگیری از ناشی زیان یا سود میشوند.
و سود دیدگاه از منصفانه ارزش روش
صورت در تجارت( ابزارهای )شامل زیانی
سودوزیانشناساییمیشود.سودوزیان
برای شده نگهداری سرمایهگذاریهای
فروش به هنوز سرمایهگذاریها فروش،
و تشخیص ویژه ارزش به باشند، نرسیده

شناساییمیشوند.

اســتانداردهای مــدلحســابداریمشــابه
وجــود بــا مالــی گزارشــگری بینالمللــی

کاربــرد. در تفصیلــی تغییــرات برخــی
رهنمودمشخصیوجودندارد.

49-قطعشناخت
داراییهایمالی

ــر ــداب ــیابت ــایمال ــناختداراییه ــعش قط
ــرد. ــاصــورتمیگی ــایمخاطــراتومزای مبن
آزمــوندومبــرایقطــعشــناخت،کنتــرل

اســت.

ــاوتاز ــیمتف ــه،مدل ــلمالحظ ــورقاب ــهط ب
گزارشــگری بینالمللــی اســتانداردهای
مالــیاســتفادهمیشــودوقطــعشــناخت
ــگام ــیدرهن ــت.حت ــرلاس ــایکنت ــرمبن ب
ورشکســتگیبرکنــاریقانونــیداراییهــا

اســت. الزم

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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بدهیها

50-ذخایر-
بهطورکلی

ــاتعهــداتجــاریناشــی بدهیهــایمرتبــطب
کــه درصورتــی گذشــته، رویدادهــای از
)اینگونــه باشــد محتمــل منافــع خــروج
مشــخصشــدهکــهبیشــترمحتمــلاســتتــا
اینکــهنباشــد(وبتوانــدبــهطــورقابــلاتــکا

قابــلبــرآوردباشــد،ثبــتمیشــوند.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
"محتمــل" اگرچــه، مالــی. گزارشــگری
ــراز"بیشــترمحتمــلاســت آســتانهایباالت

اســت. نباشــد" اینکــه تــا

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

51-ذخایر-
تجدیدساختار

کــه درصورتــی ذخایــر، تجدیــدســاختار
برنامــهرســمیتفصیلــی)شناســاییاطالعــات
مشــخصشــده(اعــالمشــودیــاپیادهســازی
بــهطــورموثــرآغــازشــدهباشــد،شناســایی

میشــود.

ــر تشــخیصوشناســاییبدهــی،منحصــراًب
مبنــایتعهــدنســبتبــهبرنامــه،منــعشــده
اســت.بــهمنظــورشناســایی،برنامــهتجدیــد
بــاتعریــفبدهــی،شــامل بایــد ســاختار
احتمــال بــه راجــع مشــخص معیارهایــی
برنامــه در تغییراتــی هیچگونــه اینکــه
رخنخواهــددادیــااینکــهبرنامــهمنتفــی

باشــد. داشــته همخوانــی نمیشــود،

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

52-رویدادهای
احتمالی

زیانهایممکنشناسایینشدهودرآمدهای
احتمالی،افشامیگردد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

53-مالیاتبر
درآمدابرازی

)انتقالیبهدوره
آتی(-رویکردکلی

روشذخیــرهکامــلبــابرخــیتفاوتهــای
در اســتثناءها( ســری )یــک موقــت
ترازنامــهمــورداســتفادهقــرارمیگیــرد.
ابــرازی، مالیــات بــه مربــوط داراییهــای
درصورتــیکــهبازیافــتآنمحتمــلباشــد،
ــال ــد)احتم ــاییمیگردن ــخیصوشناس تش

آنزیــاداســت(.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــدهدر ــایعم ــاتفاوته ــیب ــگریمال گزارش

رگیــری. بکا

درصورتــیکــهخــروجمنافــعمحتمــلباشــد
وبتوانــدبــهطــورقابــلاتــکاقابــلبــرآورد
باشــد،انجــامبــرآوردالزماســت،امــامیــزان
بــرعملکــرد مالیــات بــا ابهــامدررابطــه
ــراســت. ــرازذخای ــبکمت ــهمرات ــرازیب اب
عملکــرد بــر مالیــات بــرای الزم بــرآورد

ابــرازیصــورتمیگیــرد.

54-کمکهای
بالعوضدولت

بــهعنــواندرآمــدانتقالــیبــهدورههــای
کــه درصورتــی و شــده شناســایی آتــی
ــهایفــایشــروط ــینســبتب ــانمعقول اطمین
ضمیمــهآنودریافــتکمــکوجــودداشــته
باشــد،مســتهلکمیشــوند.ممکــناســت
واحدهــایتجــاریســرمایهاهدایــیرادر
کننــد. خنثــی داراییهــا ارزش مقابــل

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
کــه مــواردی جــز بــه مالــی، گزارشــگری
شــروطیضمیمــهکمــکشــدهباشــد.درایــن
گونــهمــوارد،تشــخیصدرآمــدتــااجــرایآن
ــدای ــاد.اه ــدافت ــقخواه ــهتعوی ــروطب ش
ــدتدر ــدم ــدبلن ــرمفی ــاعم ــایب داراییه
دورهدریافــتبــهعنــواندرآمــدشناســایی

میشــوند.

ماننــداصــولپذیرفتــهشــدهحســابداری
ــده. ــاالتمتح ای

55-اجارههای
بلندمدت-

حسابداریدفاتر
اجارهکننده
)مستاجر(

اجارههــایتأمیــنمالــیوتعهــداتمرتبــط
بــااجارههــایآتــی،بــهعنــواندارایــیثبــت
ــیمســتهلک ــددارای ــرمفی ــیعم شــدهوط
میشــوند.پرداختهــایاجــارهبــهمنظــور
حصــولنــرخبهــرهدائمــیبــرایتعهــدات
معــوق،تخصیــصمییابنــد.مبالــغاجــارهدر
اجارههــایعملیاتــیبــرمبنــایخــطمســتقیم

پرداخــتمیشــوند.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــی.مقــرراتبــهخصوصــی
یــا عملیاتــی اجارههــای ثبــت بــرای

گــردد. رعایــت بایــد ســرمایهای

اجارههــايســرمایهايبایــدتحــتعنــوان
دارایــيوبدهــيوبــهمبلغــيمعــادلارزش
منصفانــهدارایــيمــورداجــارهدرآغــازاجاره
ــاره، ــغاج ــلمبال ــيحداق ــهارزشفعل ــاب ی
هــرکــدامکمتــراســت،درترازنامــهاجــاره

کننــدهمنعکــسشــود.
دراجارههــايعملیاتــي،مبالــغاجــارهبایــد
ــه ــايخــطمســتقیمطــيدورهاجــارهب برمبن

ــود. ــایيش ــهدورهشناس ــوانهزین عن

56-اجارههای
بلندمدت-

حسابداریدفاتر
اجارهکننده:

معامالتفروشو
اجارهمجدد

اجــارهمجــدد و فــروش از ســودحاصــل
تأمیــنمالــیبــهدورههــایآتــیمنتقــلشــده
ــرایاجارههــای ومســتهلکمیگــردد.اگــرب
عملیاتــیچنینشــود،تشــخیصدرآمــدمنوط
بــهانجــاممعاملــهبــهارزشمنصفانهاســت.
ــهمیشــود. ــوایمعامــالتدرنظــرگرفت محت

زمــانتشــخیصســودوزیــان،بــهاینکــه
آیــافروشــندهماهیتــاًکلیــابخــشاعظمــی
کنــد رهــا را دارایــی از بهرهگیــری از
بــه زیانهــا دارد. بســتگی کنــد( )تــرک
در میشــوند. شناســایی تحمــل محــض
ــنباشــد، ــالکدربی ــهام ــهمعامل ــیک صورت
ــر ــایمشــخصســختگیرانهایدرنظ معیاره

گرفتهمیشود.

ــدداز ــارهمج ــروشواج ــهف ــهمعامل چنانچ
نــوعاجــارهســرمایهايباشــدمــازادبایــد
عنــواندرآمــد بــه اجــاره درطــولدوره
ــهفــروشو شناســایيشــود.چنانچــهمعامل
ــيباشــد ــوعاجــارهعملیات اجــارهمجــددازن
برمبنــاي معاملــه کــه گــردد مشــخص و
ــامشــدهاســت،ســود ــهانج ارزشمنصفان
یــازیــانبایــدبيدرنــگشناســایيشــود.
درصورتــیکــهقیمــتفــروشکمتــراز
ــانبایــد ــهدارایــيباشــد،زی ارزشمنصفان
ــت ــهقیم ــود.چنانچ ــایيش ــگشناس بيدرن
فــروشبیــشازارزشمنصفانــهباشــد،
ــار ــهانتظ ــيدورهايک ــدط ــازادبای ــغم مبل
مــيرودازدارایــيمــورداجــارهاســتفاده

شــود،مســتهلکگــردد.

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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تشابهاتوتفاوتها

استانداردهایبینالمللیموضوع
گزارشگریمالی
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حسابداریایاالتمتحده

استانداردهای
حسابداریایران

57-بدهیهای
مالیدرمقابل

طبقهبندیحقوق
مالی

ابزارهــایمالــیماننــدبدهــییــاحقــوقمالی،
ــراردادی ــداتق ــوایتعه ــهمحت ــهب ــاتوج ب
ناشــرطبقهبنــدیمیگــردد.ســهامممتــاز
ــهعنــوانبدهــی ــزامآورقابــلبازخریــدب ال

میگــردد. طبقهبنــدی

شده پذیرفته اصول رهنمود بکارگیری
منجر است ممکن متحده ایاالت حسابداری
به نسبت اهمیتی حائز تفاوتهای بروز به
مالی گزارشگری بینالمللی استانداردهای
شود؛براینمونه،طبقهبندیابزارهایقابل
بازخریدبینحقوقصاحبانسهاموبدهیها

منعکسمیشود.

رهنمودمشخصیوجودندارد.

58-بدهیهای
قابلتبدیل

حسابداریبدهیهایقابلتبدیل)تعدادسهام
مشخصدرقبالمقداروجهنقدمشخص(بر
مبنایتجزیه)32(ضمنتشخیصعایداتبین
بدهیوحقوقصاحبانسهامصورتمیپذیرد.

معموال قراردادی تبدیل قابل بدهیهای
وشناسایی تشخیص بدهی عنوان به تماما
میشوندمگرزمانیکهیکخصوصیتتبدیل

سودمندوجودداشتهباشد.

رهنمودمشخصیوجودندارد.

59-قطعشناخت
ازبدهیهایمالی

انقضا صورت در بدهی شناخت قطع
صورتمیگیرد.تفاوتمیانارزشدفتری
سودوزیان صورت در پرداختی مبلغ و

شناساییمیگردد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. رهنمودمشخصیوجودندارد.گزارشــگری

ابزارهایمالکانه/سرمایه

60-ابزارهای
سرمایه-سهام
خزانه)بازخرید

سهام(

بــهعنــوانرقــمکاهنــدهحقــوقصاحبــان
میشــود. داده نشــان ســهام

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

شرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیابازارهای
خارجازبورسبارعایتمقرراتسازمانبورس
واوراقبهادارمجازندحداکثرتاسقفدهدرصد
تحت و خریداری را خود ثبتشده ازسهام
عنوانسهامخزانهدرشرکتنگهداریکنند.

ابزارمشتقهوابزارمصونساز

61-ابزارهای
مشتقه

ابزارهـایمشـتقهایکـهدارایشـرایطالزم
بـرایحسـابداریمصونسـازینیسـتند،بـه
ارزشمنصفانـه،ضمـنتغییراتـیدرارزش
منصفانـهتشـخیصیدرصـورتسـودوزیان،

میشـوند. اندازهگیـری
حســابداریمصونســازیدرصورتــیکــه
معیارهــایســختگیرانهالزمتأمیــنشــده

ــت. ــازاس ــند،مج باش

ماننداسـتانداردهایبینالمللیگزارشـگری
آن، تفصیلـی بکارگیـری در هرچنـد مالـی؛

تفاوتهایـیظهـورخواهـدکـرد.

ابزارهـایمشـتقهایکـهدارایشـرایطالزم
نباشـند، مصونسـازی حسـابداری بـرای
واجـدشـرایطحسـابداریمصونسـازینیـز

نیسـتند.

سایرمباحثحسابداریوگزارشگری

62-تعریفواحد
پولی

واحــدپولــیاصلــیمحیــطاقتصــادیکــه
واحــدتجــاریدرآنبــهفعالیــتمیپــردازد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

63-واحدپولی-
تعیینواحدپولی

درصورتــیکــهعالئــمنامعیــنباشــدوواحــد
ــه ــورداســتفادهمشــخصنباشــد،ب ــیم پول
ــورداســتفاده ــیم ــنواحــدپول منظــورتعیی
کــهبــهمنصفانهتریــنوجــهممکــننتایــج
اقتصــادیعملکــردواحــدتجــاریرا،ازطریق
اولویتدهــیبــهواحــدپولــیکــهعمدتــاًبــر
ــارجمســتقیم ــزمخ ــروشونی ــایف قیمته
ــر ــدوندرنظ ــاتب ــهخدم ــدکاالوارائ تولی
ــذارد،از ــرمیگ ــلتاثی ــایرعوام ــنس گرفت

قضــاوتاســتفادهمیشــود.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــی.اگرچــه،سلســلهمراتــب گزارشــگریمال
گرفتــن، نظــر در بــرای مشــخص عوامــل
ــی ــدارد.درعمــل،اغلــبواحــدپول وجــودن
مبنــایجریانهــاینقــدیلحــاظمیشــود.

ــوددارد ــیوج ــودمشــخصیدرمواقع رهنم
ــیمشــخصیمعیــننیســت. کــهواحــدپول

64-واحدپولی
گزارشگری

هنگامیکهصورتهایمالیطبقواحدپولی
متفاوتینسبتبهواحدپولیمورداستفاده،
با بدهیها و داراییها میشوند، گزارش
اقالم میشوند. تسعیر ترازنامه تاریخ نرخ
یا معامله تاریخ نرخ به سودوزیان صورت
نرخمیانگیندرصورتیتسعیرمیگردندکه

نوساناتنرخارزاندکباشد.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

65-سودتقلیل
یافتههرسهم

استانداردبینالمللیحسابداریشماره33
دررابطهبافرآیندوروشهایمورداستفاده
تقلیل بالقوه سهام آیا اینکه تعیین برای
دهندهاستیاخیر،تجویزشدهاست.روش
سهامخزانهبرایاختیارخریدسهام/تضمین

خریدسهاماستفادهمیشود.

دراصـولماننـداسـتانداردهایبینالمللـی
گزارشـگریمالی،گرچـهدرعملتفاوتهایی

دارد. وجود

ســهامعــاديبالقــوهتنهــادرصورتــيبایــدبه
عنــوانتقلیــلدهنــدهدرنظــرگرفتــهشــود
ــادي،ســودهــر ــهســهامع ــلآنب ــهتبدی ک
ــداومرا ــالت ــاتدرح ســهمناشــيازعملی
کاهــشیــازیــانهــرســهمناشــيازعملیــات

درحــالتــداومراافزایــشدهــد.

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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66-معامالتبا
اشخاصوابسته-

تعریف

ــر ــاغی ــتقیمی ــرلمس ــطحکنت ــاسس براس
بــا نفــوذ و مشــارکتی کنتــرل مســتقیم،
یــا بــردیگــری اهمیــتیکــیازطرفیــن
کنتــرلمشــترکبــههمــراهیــکطــرفدیگر،

میشــود. تعییــن

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

67-معامالتبا
اشخاصوابسته-

افشاء

ــنواحــد ــیوهمچنی ــامواحــدتجــاریاصل ن
از نهایــیصرفنظــر تجــاریتحــتکنتــرل
اینکــهآیــامعامالتــیوجــودداردیــاخیــر،
افشــاءمیشــود.بــرایمعامــالتبــااشــخاص
وابســه،ماهیــتارتبــاط)هفــتدســته(،
مبلــغمعامــالت،خالــصطلــبیــابدهــی،
شــرایطونــوعمعامــالتافشــاء)33(میشــوند.
افشــاءپــاداشپرســنلمدیریــتراهبــردی

درصورتهــایمالــیالزامــیاســت.

ماننداسـتانداردهایبینالمللیگزارشـگری
کارکنـان پـاداش افشـاء اینکـه مگـر مالـی
مالـی صورتهـای در راهبـردی مدیریـت

نباشـد. الزامـی

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

68-گزارشگریبر
حسبقسمتهای

مختلف-افشاء

افشاءهایمربوطبهبخشهایعملیاتیبرای
صورتی در و داراییها کل سودوزیان،
داخلی اهداف جهت معمول طور به که
صورت بدهیها، برای  نیز شوند، گزارش
میپذیرد.موارددیگریهمچوندرآمدهای
،)34( فیمابینقسمتها درآمدهای خارجی،
استهالکداراییهایثابتمشهودواستهالک
بهره، مالیات،درآمد نامشهود، داراییهای
هزینهبهرهودیگراقالماصلی،درجاییاز
صورتسودوزیانقسمتیابرایگزارشگری
افشاء میشود، شامل را موارد این داخلی
میگردند.برایمناطقجغرافیاییکهقسمت
درآنفعالیتمیکند،درآمدهاوداراییهای
عوامل افشای میشوند. گزارش غیرجاری
مورداستفادهدرشناساییقسمتواطالعات

مشتریانبزرگالزامیاست.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

قسمت عملیاتی درآمد باید تجاری واحد
با معامالت و برونسازمانی ازفروش ناشی
سایرقسمتها،نتیجهعملیاتقسمت،جمع
بدهیهای داراییهایقسمت، دفتری مبلغ
ثابت داراییهای اضافات جمع قسمت،
دوره، طی قسمت هر نامشهود و مشهود
جمعمبلغهزینهاستهالکداراییهایثابت
مبلغ جمع و هرقسمت نامشهود و مشهود
سایرهزینههایغیرنقدیرابرایهرقسمت
بر مبتنی یاجغرافیایی تجاری قابلگزارش

مکاناستقرارداراییهاافشاکند.
افشــایعوامــلمــورداســتفادهدرشناســایی
قســمتواطالعــاتمشــتریانبــزرگالزامــی

اســت.

69-عملیات
متوقفشده-

تعریف

عملیــاتوجریانهــاینقــدیکــهبــهوضــوح
ــوده ــیب ــرایگزارشــگریمال ــزب ــلتمای قاب
منطقــه یــا عظیــم تجــاری خــط بیانگــر و
جغرافیایــیجداگانــهایباشــد،یــایــکواحــد
ــاهــدففــروشمجــدد تجــاریفرعــیکــهب

ــلشــدهباشــد. تحصی

بــه نســبت گســتردهتری تعریــف داری
گزارشــگری بینالمللــی اســتانداردهای
ــل ــهوضــوحقاب ــهب ــیک ــیاســت.اجزای مال
بــرای و عملیاتــی نظــر از باشــند، تمایــز
مقاصــدگزارشــگریمالــیمیتواننــدیــک
ــی، ــمتعملیات ــزارش،قس ــلگ ــمتقاب قس
ــا واحــدگزارشــگری،واحــدتجــاریفرعــیی

باشــند. داراییهــا، گــروه

واگذار که است تجاري واحد از بخش یک
شده نگهداري عنوان به یا شده برکنار یا
برايفروشطبقهبنديشدهاست،وبیانگر
یکفعالیتتجاريیاحوزهجغرافیایيعمده
یک از قسمتي بوده؛ عملیات از جداگانه و
برکناري یا واگذاري براي هماهنگ برنامه
یکفعالیتتجاريیاحوزهجغرافیایيعمده
واحد یک یا و باشد؛ عملیات از جداگانه و
باقصدفروشمجدد فرعياستکهصرفاً

خریداريشدهاست.

70-عملیات
متوقفشده-ارائه

ومواردافشاء
اصلی

بـرایدوره بـودن، اهمیـت کـم درصـورت
جـاریودورههـایقبـلمبلغیواحـددرمتن
صـورتسـودوزیانافشـاءمیشـودوتجزیـه
یادداشـتهای در بیشـتر تحلیلهـای و

میگـردد. افشـاء توضیحـی

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
گزارشــگریمالــی.عملیــاتمتوقــفشــده
بــهعنــواناقــالمجداگانــهدرمتــنصــورت
اســتثنایی اقــالم از قبــل ســودوزیان

میشــوند. گــزارش

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
ــهشــده ــیواصــولپذیرفت گزارشــگریمال

متحــده. ایــاالت حســابداری

71-رویدادهای
بعدازتاریخ

ترازنامه

بیانگر بعدی رویدادهای که صورتی در
تاریخ در که شرایطی وجود از شواهدی
در اصلی تاثیرگذار مبالغ و ترازنامه
مالی صورتهای باشد، مالی صورتهای
تعدیلی(. )رویدادهای میشوند تعدیل
رویدادهایغیرتعدیلیفقطافشاءمیشوند.

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

بینالمللــی اســتانداردهای ماننــد
مالــی. گزارشــگری

72-گزارشگری
مالیمیاندورهای

محتــواتجویــزشــدهومبنــایعمــلبایــد
مطابــقصورتهــایســاالنهباشــد.تنــاوب
ماهــه( )مثــالفصلــی،شــش گزارشــگری
ــدهو ــررش ــیمق ــذارانمحل ــطقانونگ توس

یــادرصالحدیــدواحــدتجــاریاســت.

گزارشگری بینالمللی استانداردهای مانند
مالی.الزاماتگزارشگریفصلیبیشتریبرای
اعضایکمیسیونبورسواوراقبهاداربکار
محلی تجاری واحدهای )فقط میشود گرفته
مالی گزارشگری الزامات متحده(. ایاالت
میاندورهایبرایناشرانخصوصیبرمبنای
و بورس کمیسیون الزامات و محلی قوانین

اوراقبهاداراست.

اقــالمدرآمــدوهزینــهبراســاسمبانــي
مشــابهبــامبانــيتهیــهصورتهــايمالــي
ســاالنهاندازهگیــريوشناســایيميشــود
ــت ــهماهی ــالمک )روشمنفصــل(.برخــیاق
ســاالنهدارنــد،بــرآوردمیشــوند.تنــاوب
گزارشــگریمطابــققوانیــنســازمانبــورس
واوراقبهــاداروصالحدیــدواحــدتجــاری

اســت.

تشابهاتوتفاوتها

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی
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شماره سی و چهارم 
تابستان 1395

نتیجه گیری و  خالصه 
بـا توجـه به رهنمودهـای اختیاری سـازمان بـورس و اوراق بهادار 
و  مالـی  گزارشـگری  بین المللـی  اسـتانداردهای  بکارگیـری  بـرای 
نیـز براسـاس مطالعـه صـورت پذیرفتـه، می توان اسـتنتاج کـرد که 
بین المللـی  اسـتانداردهای  بیـن  اساسـی  و  چشـمگیر  تفاوت هـای 
گزارشـگری مالـی و اسـتانداردهای حسـابداری ایـران از جنبه هـای 
بنیادیـن وجـود نـدارد و اختافـات موجـود اندک بـوده و موضوعات 

متناقـض اشـاره شـده در ایـن پژوهـش، قابـل بازنگری اسـت. 
بـه  مالـی  گزارشـگری  مبنـای  تغییـر  می تـوان  همچنیـن 
اسـتانداردهای بین المللـی گزارشـگری مالـی را، یکـی از گام هـای 
مهـم و راهبـردی در پیشـبرد برنامه هـای اقتصـادی کان ملی برای 
عضویـت در سـازمان تجـارت جهانـی قلمـداد کـرد؛ زیـرا در دوران 
پسـاتحریم، از جملـه اهـداف اقتصـاد مقاومتـی جـذب سـرمایه های 
خارجـی و هدایـت آن به سـوی تولید ملی اسـت که برای دسـتیابی 
بـرای  اقتصـادی کشـور  و  مالـی  ایـن مهـم الزم اسـت بسـتر  بـه 

شـود.  فراهـم  بین المللـی  سـرمایه گذاران  بـه  اطمینان بخشـی 
مقایسـهگزارش های  قابلیـت  را  حیاتـی  موضـوع  ایـن  زمینـه 
مالـی و بودجـه ای و نیـز شـاخص های مالـی کشـور باگزارش هـا و 
سـرمایه گذاران  میـز  روی  گزینه هـای  سـایر  مالـی  شـاخص های 
خارجـی، پدیـد خواهـد آورد. از ایـن جهـت، می توان نتیجـه گرفت 
کـه تولیـد ناخالـص داخلـی دارای رابطـه مسـتقیم بـا بکارگیـری 
مبنـای گزارشـگری مالـی بین المللـی و عضویت در سـازمان تجارت 

جهانـی دارد.   
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