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ــد یکپارچه ســازی اســتانداردها  ــالش می شــود فراین ــه ی حاضــر ت در مقال
هيــأت   ،)FASB( مالــی  حســابداری  اســتانداردهای  هيــأت  توســط 
اســتانداردهای بين المللــی حســابداری )IASB( و کميســيون بــورس و اوراق 
بهــادار امریــکا )SEC(  توضيــح داده و ضمــن ارائــه ی گزارشــی از وضعيت 
ــه در  ــی  ک ــان ســال 2012،  چالش های ــا پای ــتانداردها ت یکپارچه ســازی اس
ایــن مســير وجــود داشــته اســت و درآینــده بــه وجــود خواهــد آمــد بيــان 
شــود. ضــرورت وجــود اســتانداردهای یکســان در ســطح بين المللــی باعــث 
ــادا، فرانســه،  ــا صاحب نظــران حســابداری کشــورهای اســتراليا، کان شــده ت
ژاپــن، مکزیــک، هلنــد، انگليــس، ایرلنــد و آمریــکا طــی توافقــی در ســال 
ــکيل  ــی IASC را تش ــابداری بين الملل ــتاندارد های حس ــه ی اس 1973 کميت
ــت اســتانداردهای حســابداری  ــا تشــکيل هيئ ــا ب ــه بعده ــن کميت ــد. ای دهن
ــن  ــه ای ــه ی اســتاندارهای حســابداری را ب بين المللــی IASB مســئوليت تهي
هيــأت ســپرد. هيــأت یادشــده از همــان ســال1973 اقدام بــه یکپارچه ســازی 
اســتانداردها در ســطح بين المللــی کــرد. برخــی از کشــورها این اســتانداردها 
ــی  ــد و برخ ــی پذیرفتن ــابداری بين الملل ــتانداردهای حس ــوان اس ــه عن را ب
دیگــر ماننــد آمریــکا کــه خــود را صاحب نظــر در تهيــه و انتشــار 
ــتانداردهای  ــرش اس ــه پذی ــر ب ــد حاض ــابداری می دانن ــتانداردهای حس اس
ــازی  ــرای هم سوس ــور ب ــن منظ ــه همي ــده اند. ب ــی نش ــابداری بين الملل حس
کشــورهای مختلــف بــا اســتانداردهای حســابداری بين المللــی و در نهایــت 
ــی  ــت. جهان ــورت گرف ــادی ص ــای زی ــتانداردها تالش ه ــردن اس فراگيرک
ــتگی دارد.   ــف بس ــرایط مختل ــل و ش ــه عوام ــتانداردها ب ــدن اس و فراگيرش
ــون  ــه هم اکن ــرکت هایی ک ــداد ش ــه ی تع ــدا در زمين ــر ابت ــه ی حاض در مقال
ــد  ــتفاده می کنن ــی IFRS اس ــگری مال ــی گزارش ــتانداردهای بين الملل از اس
بحــث می شــود. ســپس مراحلــی کــه در پــروژه ی یکپارچه ســازی و 
ــای  ــی و تفاوت ه ــد بررس ــر آن بوده ان ــازی FASB-IASB درگي همسان س
  GAAP ــی پذیرفته شــده ــن IFRS  و اصــول حســابداری عموم اساســی بي
در امریــکا بيــان شــده اســت. ســرانجام، لــزوم پيــروی شــرکت ها و صنایــع 

کوچک تــر از اســتانداردهای بين المللــی تبييــن می شــود.
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 1) IFRS( استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی
از  در طــول دهــه ی گذشــته، مجموعــه ی جدیــدی 
کشــورهای  را  حســابداری  بين المللــی  اســتانداردهای 
در  گام  نخســتين   IFRS پــروژه ی  پذیرفتنــد.  اروپایــی 
تــالش بــرای جهانی کــردن اســتانداردهای حســابداری 
ــل  ــرکت ها، در داخ ــه ی ش ــه هم ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
ــد.  در  ــاالت متحــد، از آن هــا اســتفاده کنن ــا خــارج از ای ی
حــال حاضــر در شــرکت های انگليســی IFRS حاکــم 
اســت کــه توســط هيــأت اســتانداردهای بين المللــی 
حســابداری )IASB(2 تدویــن شــده اســت. در ســال 2005 
اوراق  بــورس  در  پذیرفته شــده  شــرکت های  تمامــی 
بهــادار انگســتان )تقریبــًا 800 شــرکت( بــه نحــو مؤثــری، 
ــًا  ــال 2010 تقریب ــد. از س ــتاندارد های IASB را پذیرفتن اس
120 کشــور شــامل انگلســتان، اســتراليا، ژاپــن و زالنــد نــو، 
ــازه  ــا اج ــه آن ه ــا ب ــد ی ــزم کردن ــود را مل ــرکت های خ ش
ــد  ــابداری جدی ــی حس ــتانداردهای بين الملل ــه اس ــد ک دادن
ــی در 2009، برزیــل در  ــد. شــيلی و کــره ی جنوب را بپذیرن
2010، کانــادا و هنــد در 2011 و مکزیــک در 2012، شــروع 
بــه اجــرای ایــن اســتانداردها کردنــد. در ســال 2013، بيــش 
از 12000 شــرکت در سراســر جهــان از اســتانداردهای 
ــاالت  ــد. ای ــتفاده می کنن ــی اس ــابداری مال ــی حس بين الملل
متحــد هنــوز بــا ایــن اســتانداردها موافقــت نکــرده 
اســت، امــا به همــراه هيــأت اســتانداردهای بين المللــی 
ــی3    ــرای همگرای ــالش ب ــال ت ــا، درح ــابداری در اروپ حس
بــا اســتانداردهای  اســتانداردهای حســابداری آمریــکا 
ــس از رخ دادن  ــت. پ ــی اس ــال آت ــی چندس ــی ط بين الملل
ایــن همگرایــی، شــرکت های کميســيون بــورس اوراق 
بهــادار )SEC(  کــه گزارش هــای مالــی خــود را در اروپــا 
ــت دو  ــگری تح ــه گزارش ــزم ب ــد، مل ــر می کنن ــز منتش ني
ــی  ــول عموم ــد: اص ــد ش ــتانداردها خواهن ــه از اس مجموع
ــتانداردهای  ــکا و  اس ــابداری آمری ــده در حس ــه ش پذیرفت

.)IFRS( بين المللــی گزارشــگری مالــی
احتمــال دارد کــه در ســال 2015، بيش تــر کشــورها 
ســمت  بــه  حرکتــی  در  متحــده (  ایــاالت  )شــامل 
 IFRS ــگری ــتانداردها، چارچــوب گزارش ــدن اس جهانی ش

را بپذیرنــد.

همگرایــی   بــا   GAAPو  IASB موافقــت  اول:  گام 
اســتانداردها

در ســال 2002 هــم 4FASB و هــم IASB موافقت نامــه ی 
ــه  ــن موافقت نام ــه موجــب ای ــد. ب ــورواک5 را امضــا کردن ن
آن هــا پذیرفتنــد کــه همگرایــی هــر دو مجموعــه اســتاندارد 
ــی، اهميــت دارد.  ــب یــک مجموعــه اســتاندارد جهان در قال
هــر دو هيــأت، پــروژه ی همگرایــی را در دســتور کار خــود 
ــرکت های  ــرای ش ــر ب ــت، بيش ت ــن حرک ــد. ای ــرار دادن ق
ــی  ــتانداردهای بين الملل ــن اس ــت پذیرفت ــی در جه آمریکای
بــود تــا ســایر شــرکت های واقــع در ســایر نقــاط جهــان. بــه 
ــد  ــرف پذیرفتن ــر دو ط ــده، ه ــه ی یادش موجــب موافقت نام

کــه بــه ســمت اهــداف زیــر حرکــت کننــد:
ــن GAAP و IFRS در  ــای موجــود بي •  حــذف تفاوت ه

ــی در کوتاه مــدت ــروژه ی همگرای ــک پ ی
• همگرایــی همــه ی برنامه هــای آتــی در قالــب پروژه هــای 

مشــترک و یــا همزمان )پــروژه ی همگرایــی در درازمدت(
تفــاوت کليــدی بيــن GAAP و  IFRSدر ایــن اســت کــه 
ــول ـ  ــر اص ــوده و بيش ت ــور6 ب ــون ـ مح ــر قان IFRS کم ت

ــن در  ــوم )قواني ــن دو مفه ــن ای ــاوت بي ــت. تف ــور7 اس مح
ــری اساســی در  ــذ و مســتلزم تغيي ــر اصــول( بســيار ناف براب
نگــرش بــه حســابداری اســت. طبــق IASB، اســتانداردهای 
ــر  IFRS، اســتانداردهایی اصــول ـ محــور اســت کــه بيش ت

شــرکت ها  قضاوت هــای  و  ذهنــی  تصميمــات  بــر 
قضاوت هایــی  هســتند.  متکــی  آن هــا  حسابرســان  و 
ــه ای  ــه به گون ــک معامل ــا ی ــه آی ــوع ک ــن موض ــاره ی ای درب
خــود  اقتصــادی  جنبه هــای  نشــان دهنده ی  صادقانــه8 

ــر؟ ــا خي هســت ی
در حقيقــت، کل قوانيــن وضــع شــده به دســت IFRS در یــک 
 GAAP  جلــد خالصــه می شــود. در حالــی کــه اطالعاتــی کــه
ــت.  ــده اس ــده ش ــد گنجان ــن جل ــد در چندی ــه کرده ان را احاط
درنتيجــه، تنــوع بســيار در روش هــای حســابداری و حسابرســی 
ــا   ــه ب ــد، در مقایس ــت می کنن ــتم IFRS فعالي ــت سيس ــه تح ک

GAAP وجــود دارد.

ــر دو  ــال حاض ــی IASB و FASB در ح ــروژه ی همگرای پ
ــه دارد: مرحل

ــدت:  ــی در کوتاه م ــروژه ی همگرای ــک: پ ــه ی ی •  مرحل
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ــه  ــه ک ــت و همان گون ــل اس ــرف تکمي ــه ی اول درش مرحل
هــدف آن چنيــن بــوده اســت، تعــداد زیــادی از تفاوت هــای 
کوچــک و خــاص را بيــن  GAAP و IFRS  برطــرف 
ــاًل  ــه فع ــی ک ــه در حــوزه ی ســایر پروژه های ــرده اســت ک ک
ــی در  ــه ی همگرای ــدارد. مرحل ــرار ن ــتند ق ــان هس در جری
کوتاه مــدت، بــه اصولــی از GAAP محــدود اســت کــه 
ــد.  ــل کنن ــدت ح ــد آن را در کوتاه م ــرف می توانن ــر دوط ه
تاکنــون FASB ســه بيانيــه منتشــر کــرده اســت کــه پــروژه ی 

همگرایــی در کوتاه مــدت را شــامل می شــود.
همزمــان  و  مشــترک  پروژه هــای  دوم  مرحلــه ی   •
)درازمــدت(: همان گونــه کــه مشــخص اســت، مرحلــه ی دو 
ــه در  ــد ک ــاره می کن ــی اش ــی درازمدت ــروژه ی همگرای ــه پ ب
ــی را در  ــترک و همزمان ــای مش ــأت تالش ه ــر دو هي آن ه
ــه  ــد ک ــت می دهن ــری جه ــده ت ــای پيچي ــه ی پروژه ه زمين

ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ش
•  شناسایی )شناخت( درآمد

•  مؤسســات ادغام شــده و مؤسســاتی کــه از تلفيــق و 
ــد9  ــتفاده می کنن ــه اس ــارج از ترازنام ــی خ ــن مال تأمي

•  اختيارات سهام10
•  اجاره ها11

•  گزارشگری عملکرد مالی12
•  صورت سود و زیان جامع13

• گزارشگری عمليات متوقف شده14
•  ترازنامه ی تهاتر شده15

هــم FASB و هــم IASB بــه عنــوان یــک هــدف بزرگ تــر، 
ــرف  ــر دو ط ــای GAAP در ه ــذف تفاوت ه ــال ح ــه دنب ب

ــع در  ــی جام ــی یکپارچگ ــه نوع ــه ای ک ــه گون ــتند، ب هس
اســتانداردها ایجــاد شــود.

پروژه ی همگرایی در کوتاه مدت
ــه  ــالح  GAAP ب ــرای اص ــی ب ــی مهم FASB گام ابتدای

ــه  ــار س ــا انتش ــن گام ب ــت. ای ــته اس IASB GAAP برداش

ــه منظــور بازنگــری در  GAAP برداشــته شــد.  اســتاندارد ب
ــر  ــر منتش ــن زی ــت عناوی ــتاندارد GAAP تح ــه اس ــن س ای

ــدند: ش
اصــالح  و  حســابداری  تغييــرات   16،ASC 250    •
اشــتباهاتFAS(17 154 ســابق(: آثــار انباشــته ی ناشــی از 
اعمــال یــک تغييــر اختيــاری در حســابداری را حــذف 
ــه در  ــد ارائ ــک تجدی ــردن ی ــی ک ــا الزام ــد و آن را ب می کن
ــن  ــده18 جایگزی ــبق ش ــه ماس ــف ب ــی عط ــای مال صورت ه

کنــد. می 
•  ASC 845، معامــالت غيرپولــیFAS 153( 19  ســابق(: 
اســتفاده از رویکــرد ارزش دفتــری را در حســابداری مبادله ی 
ــه  ــاتی ک ــابه( در مؤسس ــد مش ــا تولي ــابه )ب ــای مش دارایی ه
ایــن معامــالت، ماهيــت تجــاری20 ندارنــد، حــذف می کنــد 

)مثــاًل معاملــه امــالک و مســتغالت مشــابه(.
•  ASC 330، موجــودی کاالFAS 151( 21 ســابق(: لحــن 
بــه کار رفتــه در ARB شــماره 43 را )کــه در حــال حاضــر 
بــه عنــوان بخشــی از ASC Topic 505 تدوین شــده اســت( 
ــرای  ــدن ب ــل ش ــت قائ ــن اهمي ــا در عي ــد ت ــل می کن تعدی
ــز  ــماره 2 ني ــا IAS ش ــا، ب ــده ی موجودی ه ــای تمام ش به

مطابقــت داشــته باشــد.

IASB تغییرات
ــه صــدور مجموعــه ای از  از ســوی دیگــر، IASB اقــدام ب
ــی  ــتانداردهای بين الملل ــا اس ــن بيانيه ه ــرد. ای ــی ک بيانيه های
را نــه تنهــا بــه منظــور همگرایــی بــا FASB بلکــه بــه منظور 
بخشــی از پــروژه ی کلــی همگرایــی اســتانداردهای جهانــی، 
پروژه هــای کوتاه مــدت  یــک  پاالیــش کردنــد. شــکل 
و درازمــدت IASB و FASB را در زمينــه ی همگرایــی 

ــد. ــان می ده ــتانداردها نش اس
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 ASC 330،  ٔٛجٛزی وبال

(FAS 151 سبثك) 

 

 

در  IASBتغییزات هعَق 
 ّای حسابداری هَجَد استاًدارد

 :IFRSتغییطات ثٝ سٕت 
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ٞبی ٔؼبٔالت ٞب، ٘طخاجبضٜ ،حسبثساضی

ذبضجی، افطبی اعالػبت ٔطثٛط ثٝ 
اضربظ ٚاثستٝ، تطویت ٚ ازغبْ، 

ٞبی ذبظ، سٛز ٞب، ٔطبضوتٌصاضی سطٔبیٝ
 ٟٓ، اثعاضٞبی ٔبِیٞط س

 :FASBتغییطات ثٝ سٕت 
ٞبی غیطجبضی ٍٟ٘ساضی ضسٜ ثطای زاضایی

ٞبی ٔططٚط، ٞب ٚ ثسٞیثطوٙبضی، زاضایی
ٔعایبی پبیبٖ ذسٔت، زاضایی اٞسایی تٛسظ 

 زِٚت، ٔبِیبت ثط زضآٔس

 

زض  ٍٕٞطاییی پطٚغٜ
ٔست وٛتبٜ  

 ضٙبسبیی )ضٙبذت( زضآٔس 
  ْتطویتازغب ٚ 
 اثعاضٞبی ٔبِی 
 ٜٞباجبض 

 ٝٞبی ٔبِیی غٛضتاضائ 
 غٛضت سٛز ٚ ظیبٖ جبٔغ 
 ٌٜعاضضٍطی ػّٕیبت ٔتٛلف ضس 
 ٝٔتٟبتط زض تطاظ٘ب 

شكل )1(: حرکت به سوی استانداردهای بین المللی
FASB و IASB موافقت نامه ی نورواک بین

پروژه های 
مشترک و همزمان )درازمدت(

در   IASB معــــوق  تغییــــرات 
اســتاندارد های حســابداری موجــود 

:IFRS ــمت ــه س ــرات ب تغیی
مالــی،  صورت هــای  ارائــه ی 
ــا  ــرات در برآورده ــا، تغيي موجودی ه
ــا،  ــابداری، اجاره ه ــتباهات حس و اش
خارجــی،  معامــالت  نرخ هــای 
بــه  مربــوط  اطالعــات  افشــای 
اشــخاص وابســته، ترکيــب و ادغــام، 
مشــارکت های  ســرمایه گذاری ها، 
خــاص، ســود هــر ســهم، ابزارهــای 

ــی مال
:FASB تغييرات به سمت

نگهــداری  غيرجــاری  دارایی هــای 
ــا و  ــاری، دارایی ه ــرای برکن ــده ب ش
ــان  ــای پای ــای مشــروط، مزای بدهی ه
خدمــت، دارایــی اهدایــی توســط 

ــد ــر درآم ــات ب ــت، مالي دول

FASB اقــدام بــه تغييــر 

GAAP مــی کنــد

تغييــرات بــه ســمت 
:I FRS

تغييــرات   ،ASC 250 •
اصــالح  و  حســابداری 
 FAS 154( اشــتباهات 

ســابق(
• ASC 845، معامــالت 
  FAS 153( ــی ــر پول غي

ســابق(
• ASC 330، موجــودی 
کاال )FAS 151 ســابق(
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ــه  ــت ب ــه حرک ــابداران ب ــياری از حس ــت بس ــن اس ممک
ــگاه  ــدادی ن ــه چشــم روی ســوی اســتانداردهای بين المللــی ب
ــری  ــرزی( تأثي ــی )درون م ــرکت های داخل ــر ش ــه ب ــد ک کنن
ــدارد. امــا نمی تــوان از واقعيــت فــرار کــرد. اســتانداردهای  ن
ــزرگ و  ــرکت ها، ب ــه ی ش ــر هم ــل، ب ــه دو دلي ــی ب بين الملل

ــت: ــد گذاش ــر خواه ــی، تأثي ــی و بين الملل ــک، داخل کوچ
1.  حتــی اگــر  GAAP تصميــم بگيــرد کــه اصولــی 
ــاز هــم  ــد، ب ــی وضــع کن ــرای شــرکت های داخل ــه ب جداگان
ــر یــک دســته  ــه ســمت اســتانداردهای بين المللــی ب ــر ب تغيي
ــرکت های  ــه ی ش ــه کلي ــذارد ک ــر می گ ــتانداردها تأثي از اس
ــند؛  ــت آن باش ــه رعای ــزم ب ــکا مل ــارج از آمری ــل و خ داخ
ــند.  ــاص باش ــا خ ــام ی ــه ع ــدازه  و این ک ــر از ان صرف نظ

2.  پــروژه ی همگرایــی در کوتاه مــدت بــه تغييــر بســياری 
ــا  ــا  GAAP را ب ــت ت ــده اس ــر ش ــای FASB منج از بيانيه ه

IFRS منطبــق کنــد.

آیا همگرایی به نتیجه می رسد؟
ــتند  ــار داش ــدان اظه ــدا منتق ــن اســت. در ابت ــر چني به ظاه
کــه بــه دالیــل متعــددی، ماننــد تفــاوت در مواضــع سياســی 
همگرایــی  پــروژه ی   ،IASB و   FASB بيــن  فرهنگــی  و 
ــه  ــردو طــرف ب ــراً ه ــا ظاه ــه شکســت اســت. ام محکــوم ب

موفقيت هــای غيرمنتظــره ای دســت یافته انــد.
موارد زیر را در نظر بگيرید:

•  از همــان ابتــدا IASB قــادر بــوده اســت کــه 120 کشــور 
ــا  ــه ی  اروپ ــورد از آن هــا عضــو اتحادی ــل 25 م را )کــه حداق
بوده انــد( مجبــور بــه پذیــرش مجموعــه ای از اســتانداردهای 
بين المللــی کنــد. آمریــکا جــزو آن 120 کشــور نبــوده اســت.

 FASB و هــم IASB در یــک مــدت نســبتًا کوتــاه هــم  •
از  دیگــری  جنبه هــای  کــه  پذیرفتنــد  را  اســتانداردهایی 

اســتانداردهای موجــود را منعکــس می کــرد.
 GAAP  ســه بيانيــه منتشــر کــرده اســت کــه FASB

را تحــت پــروژه ی همگرایــی در کوتاه مــدت، تعدیــل و 
اصــالح کنــد و اســتانداردهای زیــادی هــم در شــرف انتشــار 
ــد.  جــدول  ــرار دارن ــدت ق ــی در درازم ــروژه ی همگرای در پ
ــد. ــا ســال 2012 نشــان می ده ــا را ت ــت پروژه ه ــک وضعي ی

ــدف  ــه ه ــد ک ــالم کرده ان ــم FASB اع ــم IASB و ه ه
آن هــا اولویــت دادن بــه تکميــل ســه پــروژه اســت: شناســایی 
ــایر  ــر س ــپس ب ــی، و س ــای مال ــا و ابزاره ــد، اجاره ه درآم

ــل اســتانداردهای  ــرش کام ــد کــه پذی ــی تمرکــز کنن جنبه های
بين المللــی توســط آمریــکا را تســهيل کنــد. هــدف کلــی هــر 
دو هيــأت نيــز قــرار دادن همــه ی بازارهــای اصلــی ســرمایه 
 IFRS در موقعيتــی اســت کــه آمریــکا را بــه ســوی پذیــرش

تــا ســال 2015 هدایــت کنــد.

ــت  ــرش IFRS حرک ــوی پذی ــه س ــكا ب گام دوم: آمری
می کنــد

اگرچــه پــروژه ی همگرایــی بيــن FASB و IASB گام 
اوليــه در مســير جهانــی کــردن اســتانداردها اســت، بــه نظــر 
مــی رســد کــه تحــوالت جدیــد در FASB، SEC و کنگــره ی  
آمریــکا در جهــت تســریع حرکــت  ایــن کشــور بــه پذیــرش 
اســتانداردهای بين المللــی و جایگزینــی آن بــا  GAAP اســت. 
ایــن حرکــت ســریع آمریــکا، بســياری از مفســران را شــوکه 
کــرده اســت. چراکــه آنــان تصــور می کننــد کــه  GAAP، کــه 
بــه آن بــه عنــوان یــک اســتاندارد طالیــی نــگاه می شــد، قــرار 
ــک  ــه ی ــه بيشــتر شــبيه ب ــزی عــوض شــود ک ــا چي اســت ب
مجموعــه اســتاندارد فرعــی بين المللــی اســت کــه در جهــت 
جهانی ســازی اســتانداردهای حســابداری از آن اســتفاده شــده 
 IACPA اســت. بــا ایــن حــال در یــک تحقيــق پيمایشــی کــه
در بيــن مدیــران انجــام داد، 55 درصــد از آنــان اظهــار داشــتند 
کــه بــه شــيوه ای، آمــاده ی پذیــرش اســتانداردهای بين المللــی 

گزارشــگری مالــی )IFRS( هســتند. 
در ادامــه اتفاقاتــی کــه در مقابــل IFRS در جریــان اســت 

ــود. ــریح می ش تش

ــه ســمت  آمریــكا و حمایــت بین المللــی از حرکــت ب
IFRS پذیــرش

ســال های 2008 و 2009 انگيــزه ای بــرای جایگزینــی  
GAAP بــا IFRS ایجــاد کــرد، در حالــی کــه ســال های 

ــای  ــه در آن تالش ه ــود ک ــل 2012 دوره ای ب ــا اوای 2010 ت
ــران  ــال 2008 رهب ــد. در س ــف ش ــه IFRS متوق ــوط ب مرب
ــت  ــه حمای ــد ک ــالم کردن ــروه بيســتG20 اع کشــورهای گ
همگانــی از یــک مجموعــه اســتانداردهای حســابداری واحــد 
ــته اســت.  ــی وجــود داش ــاال و در ســطح جهان ــت ب ــا کيفي ب
ــن  ــا پذیرفت ــی خــود را ب ــای قبل ــروه بيســت نتيجه گيری ه گ

ــد کــرد: ــار دیگــر تأیي ــر، ب ــوارد زی م
»نهادهــای بين المللــی حســابداری، تالش هــای خــود 
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مســتقل  فراینــد  داخــل  در  تــا  کرده انــد  دوچنــدان  را 
ــد  از  ــه واح ــک مجموع ــه ی ــود، ب ــتانداردگذاری های  خ اس
ــاال، دســت  ــت ب ــا کيفي ــی حســابداری ب اســتانداردهای جهان
ــبورگ،22 24 و 25  ــالس پيتس ــران، اج ــه ی رهب ــد )بياني یابن

».))G20(  ،2009 ســپتامبر، 
 IFRS دو پيشــنهاد در زمينــه ی SEC ،2008 در ســال

ــرد: ــادر ک ص
ــر  ــود ب ــزام موج ــف ال ــه ی توق ــنهاد در زمين ــک پيش •  ی
شــرکت های خارجــی خــاص، مبنــی بــر این کــه بایــد 
صورت هــای مالــی تهيــه شــده بــر مبنــای IFRS را بــا 

GAAP تطبيــق دهنــد.
ــه شــرکت های  ــه ب ــز در خصــوص این ک •  پيشــنهادی ني
آمریکایــی در انتخــاب بيــن IFRS و   GAAP بــرای تهيــه ی 

ــار داده شــود. ــی اختي صورت هــای مال
 SEC در نوامبــر 2008، کميســيون بــورس و اوراق بهــادار
ــوه از  ــتفاده ی بالق ــرای اس ــی ب ــوان »راهنمای ــا عن ــه ای ب بياني
صورت هــای مالــی کــه توســط تهيه کننــدگان آمریکایــی 
منطبــق بــا اســتانداردهای بين المللــی گزارشــگری مالــی 
تهيــه شــده اســت )راهنمــا(«23 منتشــر کــرد. راهنمــا قبــل از 
هرچيــز نشــان مــی داد کــه SEC پذیرفتــه اســت کــه احتمــال 
بــه   )SEC )شــرکت های  آمریکایــی  تهيه کننــدگان  دارد 
ــی  ــتانداردهای بين الملل ــرش اس ــه پذی ــزم ب ــل مل ــور کام ط
گزارشــگری مالــی شــوند. راهنمــا بــه طــور اخــص، بــر هفت 
نقطــه ی عطــف تاکيــد داشــت کــه آمریــکا بــرای حرکــت بــه 

ــد: ــه می ش ــا مواج ــا آن ه ــد ب ــرش IFRS بای ــوی پذی س
1.  بهبود در استانداردهای حسابداری

ــه ی  ــای کميت ــی و بنياده ــل مبان ــخ گویی در مقاب 2.  پاس
24 )IASC( اســتانداردهای بين المللــی حســابداری

3.  بهبــود در توانایــی اســتفاده از داده هــای تعاملــی25 بــرای 
IFRS گزارشــگری برمبنای

IFRS 4.  آموزش در زمينه ی
اســتفاده ی زودهنــگام و شــتاب زده  5.  محدودکــردن 
بــرای  مقایســه  قابليــت  حفــظ  منظــور  بــه   IFRS از 

ن ا ر ا یه گذ ما ســر
ــذاری  ــون گ ــرای قان ــده ب ــی ش ــدی پيش بين 6.  زمان بن

IFRS در زمينــه ی SEC توســط
ــدگان  7.  اجباری کــردن اســتفاده از IFRS توســط تهيه کنن

صورت هــای مالــی در آمریــکا
کميســيون بــورس و اوراق بهــادار در راهنمــا بيــان کــرده 
اســت کــه از آغــاز ســال 2010، در صورتــی کــه شــرکت ها از 
IFRS بيــش از هــر مجموعــه ی دیگــری از اســتانداردها بــرای 

ــند،  ــرده باش ــتفاده ک ــود اس ــی خ ــای مال ــه ی صورت ه تهي
بــه زودی بــه تعــداد محــدودی از آن هــا اجــازه ی اســتفاده  از 
ــا،  ــد داد. SEC در راهنم ــی را خواه ــتانداردهای بين الملل اس
ــن 2011 مشــخص  ــا ژوئ ــان کــرده اســت کــه ت ــن بي همچني
ــده  ــل ش ــاال، حاص ــه ی ب ــوارد هفت گان ــا م ــه آی ــود ک می ش
اســت یــا خيــر؟ اگــر حاصــل شــده باشــد SEC  نســبت بــه 
 IFRS ــاری کــردن اســتفاده از ــر اجب ــی ب ــی مبن وضــع قوانين
 SEC ،2010 ــه ــرد. در فوری ــم می گي ــال 2014  تصمي ــا س ت

ــر داد. ــه 2015 تغيي تاریــخ یادشــده را از 2014 ب
ــدور  ــرای ص ــه ب ــرد ک ــالم ک ــال SEC ،2011 اع در س
گزارشــی مبنــی بــر موافقــت خــود بــا اجــرای اســتانداردهای 
بين المللــی، بــه زمــان بيشــتری نيــاز دارد. ایــن موضــوع کــه 
آیــا SEC رأی قطعــی در خصــوص پذیــرش IFRS می دهــد 
و اینکــه آیــا تاریــخ اجــرای ایــن اســتانداردها همچنــان ســال 
ــان نامشــخص اســت. ــر، همچن ــا خي ــد ی ــی می مان 2015 باق

رعایــت  بــه  آمریكایــی  شــرکت های  ملزم شــدن 
IFRS چــه پی آمــدی خواهــد داشــت؟

SEC در مــوارد متعــددی اعــالم کــرده اســت کــه قبــل از 
ــه  ــت ک ــد، الزم اس ــر باش ــرش IFRS امکان پذی ــه پذی این ک
FASB و IFRS کليــه ی نقــاط تفــاوت بيــن خــود را برطــرف 
ســازند. در حــال حاضــر، بــدون برطــرف شــدن تفاوت هــای 
کليــدی، تاثيــرات حاصــل از موافقــت شــرکت های آمریکایــی 
ــود. چراکــه  ــه اســتفاده از IFRS بســيار برجســته خواهــد ب ب
IFRS و   GAAP کامــاًل بــا یکدیگــر متفاوت انــد. در نتيجــه 
قبــل از موافقــت شــرکت های آمریکایــی بــه اســتفاده از 
IFRS، بــه عنــوان یــک پيش نيــاز، FASB و IASB در حــال 
ــه  ــش )و ن ــور کاه ــه منظ ــی ب ــروژه ی همگرای ــالش در پ ت
ــتند.  ــن IFRS وGAAP هس ــی بي ــای اصل ــذف( تفاوت ه ح
بــا ایــن حــال، بــه تعــدادی از موضوعــات مهم تــری کــه بــا 

تبدیــل بــه IFRS تاثيــر خواهنــد پذیرفــت توجــه کنيــد:
•  شــرکت های آمریکایــی ملــزم خواهنــد شــد کــه 

بپذیرنــد. را   IFRS جدیــد  حســابداری  اســتانداردهای 
•  سيســتم های حســابداری بایــد بــه گونــه ای تغييــر کننــد 
کــه بتواننــد داده هایــی را کــه IFRS توصيــه کــرده اســت تــا 
ســال 2015 یــا دیرتــر )اگــر SEC ایــن تاریــخ را بــه تعویــق 

بيانــدازد( آمــاده کننــد.
•  حســابداران، حسابرســان، کارشناســان بيمــه و گروه های 
دیگــر، ملــزم خواهنــد شــد کــه دوره هــای آموزشــی جدیــدی 
را در زمينــه ی IFRS در مقابــل GAAP ببيننــد. )بــرای مثــال، 
هم اکنــون IFRS به عنــوان بخشــی از آزمــون هماهنــگ 
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ــرد( ــرار می گي ــورد ســؤال ق ــکا م CPA در آمری
•  هزینه های اِعمال IFRS احتماالً قابل توجه خواهد بود.

تفاوت های کلیدی بین IFRS و GAAP چه خواهد بود؟
ــی،  ــه  GAAP فعل ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام ــر کنن ــال 2015 تغیی ــا س ــت ت ــن اس ــا ممك ــن تفاوت ه ای

اصلی تریــن تفاوت هــا در جــدول دو خالصــه شــده اند.

11 
 

 IFRS  ٚ  GAAPٞبی وّیسی ثیٗ تفبٚت -( 2جسَٚ )
 GAAP ی ترخَرد در حًَُ IFRSی ترخَرد در ًحَُ اجسا

 هجاز اظت. هجاز ًیعت.  ّادر هَجَدی LIFOرٍغ 
ّای ایجاد ؼذُ در اختالل

 ّای غیرجاری دارایی
 ای دارد. رٍیىردی یه هرحلِ

دّذ زهاًی وِ ّا اجازُ هیتِ ؼروت
علت ایجاد اختالل، دیگر ٍجَد ًذارد 

ّای ًاؼی از اختالل را تِ حالت زیاى
 .وٌذاٍلیِ، هعىَض 

 رٍیىردی دٍهرحلِ ای دارد.
ّای ًاؼی از هعىَض وردى زیا

 داًذ.اختالل را هجاز ًوی

دّذ تازهاًی وِ ول ّا اجازُ هیتِ ؼروت اهالن، تأظیعات ٍ تجْیسات
هجوَعِ، تجذیذ ارزیاتی ؼَد، اهالن، 
تأظیعات ٍ تجْیسات خَد را ارزیاتی 
وٌٌذ. در ؼرایطی وِ یه جسء خاؾ 

در  تعیارٍ تفاٍت تَاًذ جذا ؼَد هی
عور هفیذ اجساء ٍجَد دارد، اظتفادُ از 

 داًذ.اظتْالن اجساء را الساهی هی

ای را هجاز  چٌیي تجذیذ ارزیاتی
 داًذ. ًوی

اظتفادُ از اظتْالن اجساء را هجاز 
 داًذ.داًعتِ ٍلی الساهی ًوی

 تَجِهَرد  IFRSتِ طَر خاؾ تَظط  ّای هالیاتی ًاهؽخؿهَلعیت
 ِ اظت.لرار ًگرفت

هٌافع هالیاتی ًاؼی از یه هَلعیت 
ؼَد هالیاتی، فمط زهاًی ؼٌاظایی هی

وِ پایذار هاًذى آى هَلعیت پط از 
ارزیاتی آى، از پایذار ًواًذى آى 

 تر تاؼذ. هحتول
ی در زهیٌِ IFRSّای  فمط تِ راٌّوایی ؼٌاظایی )ؼٌاخت( درآهذ

 هحذٍد ؼذُ اظت. ظایی درآهذؼٌا
ی در زهیٌِ یاریتعّای راٌّوایی

ؼٌاخت درآهذ دارد وِ الثتِ در ول 
GAAP .پراوٌذُ ؼذُ اظت 

دّذ وِ هخارج تَظعِ در هی اهىاى (R&Dتحمیك ٍ تَظعِ )
ای  ـَرت احراز ؼرایط خاـی ظرهایِ

ؼًَذ. در ـَرتی وِ هخارج تحمیك تایذ 
 ؼًَذ.تثذیل تِ ّسیٌِ  حتواً

تر هَارد، ؼروت را هلسم  در تیػ
هخارج تحمیك ٍ تَظعِ را وٌذ وِ  هی

 تثذیل تِ ّسیٌِ وٌذ.

را تر اظاض  تری از افؽا هَارد ٍظیع افؽا
هحَرضرٍری  ـ اظتاًذارد ّای اـَل

 داًذ. هی

را تر اظاض  َارد هحذٍدتری از افؽاه
هحَرضرٍری  لاًَى  ـاظتاًذارد ّای 

 هی داًذ.

GAAP و IFRS جدول )2( - تفاوت های کلیدی بین
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بــه دليــل این کــه IFRS بيشــتر یــک سيســتم اصول محــور 
ــری(  ــتوری )ام ــات دس ــا GAAP ادبي ــه ب ــت، در مقایس اس
بــه  کم تــر   IFRS ایــن،  بــر  عــالوه  دارد.  کم تــری 
ــی  ــردازد، در حال راهنمایی هــای خــاص هــر صنعــت26 می پ
ــه فراوانــی،  چنيــن راهنمایی هایــی یافــت  کــه در GAAP ب

می شــود. 

ــت  ــه فعالی ــرکت هایی ک ــر ش ــتقیمًا ب ــا IFRS مس آی
ــذارد؟ ــر می گ ــز تأثی ــد27 نی ــرزی دارن درون م

ــه  ــل ب ــرای تبدی ــرات پيشــنهادی ب ــت نظــری، تغيي در حال
IFRS فقــط بــر شــرکت های بــا فعاليــت برون مــرزی 

ــتقيمًا از  ــرزی مس ــرکت های درون م ــذارد و ش ــر می گ تاثي
ــر،  ــال حاض ــا در ح ــد. ام ــر نمی پذیرن ــی، تأثي ــن همگرای ای
حقيقــت ایــن اســت کــه تحــت اســتانداردهای فعلــی 
ــرکت های  ــر ش ــًا ب ــازی، قطع ــه یکپارچه س FASB هرگون

ــک  ــرد  ی ــت. رویک ــد گذاش ــر خواه ــم تاثي ــرزی ه درون م
اســتانداردهای  بــه  همــگان28  بــرای  مناســب  مقيــاس، 
بــرای  دیگــری  راهــکار  هيــچ   ،FASB در  حســابداری 
شــرکت های درون مــرزی باقــی نمی گــذارد. لــذا اگــر 
ــرکت های  ــرد، ش ــی را بپذی ــتانداردهای بين الملل FASB اس

درون مــرزی به صــورت غيــر مســتقيم، ملــزم بــه رعایــت آن 
اســتانداردها خواهنــد بــود. چراکــه راهــکار دیگــری ندارنــد. 
تنهــا ناجــی شــرکت های درون مــرزی ایــن اســت کــه یــک 
ــل کوچــک،29 خــواه داخــل و خــواه خــارج از  GAAP بدی

ــتانداردهای  ــر اس ــود. اگ ــه ش ــا پذیرفت ــرای آن ه FASB، ب

ــری  ــمت دیگ ــه س ــرزی ب ــرکت های درون م ــه ش ــوط ب مرب
حرکــت کنــد، GAAP بــرای شــرکت های برون مــرزی 
ممکــن اســت بــا پذیــرش IFRS پيچيده تــر شــود، درحالــی 
ــک  ــت ی ــرزی تح ــرکت های درون م ــتانداردهای ش ــه اس ک

ــد. ــد ش ــر خواه ــاده ت ــل، س GAAP بدی
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