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ندا زمانی فرد / دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد حسابداری 

واحدهای تجاری کوچک و متوسط

استانداردهای بین المللی

در دنيــای امــروز، واحدهــای تجــاری کوچــک و متوســط از اهميــت بســيار  برخوردارنــد. پــس از 
تدویــن اســتانداردهای گزارشــگری مالــی بــرای واحدهــای تجــاری کوچــک و متوســط توســط هيــأت 
دســت  ایــن  از  اســتانداردهای  ارائــه ی  شــاهد  مالــی،  گزارشــگری  بين المللــی  اســتانداردهای  تدویــن 
گزارشــگری  بين المللــی  اســتانداردهای  اصلــی  حوزه هــای  مقالــه،  ایــن  هســتيم.در  متحــده  ایــاالت  در 
ــورمان  ــاری کش ــای تج ــر واحد ه ــه اکث ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ــده مقایس ــاالت متح ــی و ای مال
را واحدهــای تجــاری کوچــک و متوســط تشــکيل می دهــد، بایــد مــورد توجــه خــاص قــرار گيــرد.                                              

هيــأت تدویــن اســتانداردهای بين المللــی گزارشــگری مالــی عــالوه بــر اســتانداردهای شــرکت های بــزرگ، 
ــدام  ــط1 اق ــک و متوس ــاری کوچ ــای تج ــرای واحده ــی ب ــگری مال ــتانداردهای گزارش ــار اس ــه انتش ــال 2009 ب در س
ــد،  ــکيل می ده ــط تش ــک و متوس ــرکت های کوچ ــی را ش ــای جهان ــی از اقتصاده ــيار بزرگ ــش بس ــت. بخ ــرده اس ک
ــه  ــر ب ــتيم. نظ ــان هس ــف جه ــای مختل ــتانداردها در قاره ه ــن  اس ــر ای ــه بيش ت ــری هرچ ــاهد به کارگي ــن رو ش ازای
ــه  ــه ب این کــه در ایــاالت متحــد نيــز چارچوبــی بــرای گزارشــگری مالــی ایــن واحدهــا تدویــن شــده اســت، ایــن مقال
ــردازد. ــی می پ ــگری مال ــی گزارش ــتانداردهای بين الملل ــا اس ــوب ب ــن چارچ ــات ای ــده و مندرج ــکات عم ــه ی ن مقایس
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و  کوچــک  واحدهــای  تعریــف 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــط در اس متوس
ــای  ــرای واحده ــی ب ــگری مال گزارش

کوچــک و متوســط

ــه ای  ــی و حرف ــای مل ســازمان ها و نهاده
ــادی از  ــف زی ــف، تعاری ــورهای مختل کش
ــط  ــک و متوس ــاری کوچ ــای تج واحده
ــی  ــای متفاوت ــد و از معياره ــه کرده ان ارائ
ایــن  تفکيــک  و  طبقه بنــدی  بــرای 
واحدهــای تجــاری اســتفاده می شــود. ایــن 
طبقه بندی هــا بــر مبنــای معيارهایــی شــامل 
تعــداد کارکنــان، مبلــغ فــروش، جمــع 
دارایی هــا، ســرمایه و جمــع معامــالت 
ــترک  ــار مش ــان، معي ــن مي ــود. در ای می ش
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــان اســت. ام تعــداد کارکن
قوانيــن و مقــررات کشــورها و تفــاوت در 
صنایــع و بخش هــای مختلــف اقتصــادی از 
نظــر ماهيــت، فعاليــت و حجــم معامــالت، 
صرفــاً کاربــرد یــک معيــار بــرای تعریــف 
ایــن واحدهــا مناســب بــه نظــر نمی رســد. 
ــرای تعریــف واحدهــای  ــه طــور کلــی ب ب
ــرد  ــط دو رویک ــک و متوس ــاری کوچ تج
ــای  ــی و معياره ــای کّم ــای معياره ــر مبن ب
ــای  ــه معياره ــود دارد. از جمل ــی وج کيف
تعــداد  شــرکت ها،  انــدازه ی  کّمــی، 
ــع  ــرمایه، جم ــروش، س ــغ ف ــان، مبل کارکن
و  حجــم  )ترازنامــه(،  دارایی هــا  کل 
ــی  ــت و نمونه های ــالت اس ــردش معام گ
از معيارهــای کيفــی عبارتنــد از درجــه 
ــت،  ــت و مالکي ــز مدیری ــزان تمای ــا مي ی
قابليــت پاســخ گویی عمومــی، پذیــرش 
یــا عدم پذیــرش در بــورس. در برخــی 
مــوارد می تــوان ترکيبــی از معيارهــای 
کّمــی و کيفــی را بــرای تعریــف واحدهــای 

ــرد. ــه کار ب ــط ب ــک و متوس کوچ
اســـــتانداردهای  یــک  بخـــش  در 
بين المللــی گزارشــگری مالــی بــــرای 

واحدهای تجاری کوچک و متوســــط آمده 
اســــت کــه واحدهــای تجــاری کوچــک و 
متوســــط، آن گــروه از واحدهــای تجــاری 
ــخ گویی  ــئوليت پاســ ــه مســ ــتند ک هســ
ــا  ــی ب ــای مال ــد و صورت ه ــی ندارن عموم
مقاصــد عمومی را بــرای اســــتفاده کنندگان 
ــد. براســاس  ــازمانی منتشــر نمی کنن برون س
ایــن تعریــف، واحــد تجــاری زمانــی 

مســئوليت پاســخ گویی دارد کــه: 
ــوق  ــا حق ــی ی ــای بده ــف ـ ابزاره الــ
صاحبــان ســــرمایه آن در بازارهــــای 
ــی و  ــادار داخل ــورس اوراق به ــی )ب عموم
ــورس  ــارج از ب ــازار خ ــا بــ ــی ی بين الملل
ــی  ــای محل ــامل بازاره ــادار شــ اوراق به
ــا فراینــد  و منطقــه ای( دادوســتد شــــود ی
ــه در  ــرای مبادل انتشــار چنيــن ابزارهایــی ب
بازارهــای عمومــی وجــود داشــته باشــد، و 

یــا 
کســــب وکار  تجــاری،  واحــد  ـ  ب 
ــای  ــداری دارایی ه ــود را نگه ــی خ اصلــ
گــروه وســيعی از اشــخاص برون ســازمانی 
بــه صــورت امانــی در نظــر گرفتــه باشــد. 
بانک هــا، شــرکت های بيمــه، کارگــزاران یــا 
واســطه های اوراق بهــادار، صندوق هــای 
مشــترک ســرمایه گذاری و شــرکت های 
تأميــن ســرمایه، مــواردی از ایــن واحدهای 
تجــاری هســتند. همچنيــن در ایــن تعریف، 
اشــخاصی ماننــد مدیــران فاقــد نقــش مؤثر 
در مدیریــت کســــب وکار، بســتانکاران 
)بالقــوه و بالفعــل( و مؤسســات رتبه بنــدی 
)رحيميــان،  می گيــرد  قــرار  اعتبــاری 

.)1391

تعریــف واحدهــای کوچک و متوســط 
ــاالت متحده  در ای

در ایــاالت متحــده، تعریــف اســتانداردی 
متوســط  و  کوچــک  واحدهــای  از 

ــای  ــالح واحده ــا اصط ــدارد، ام ــود ن وج
ــه طــور گســترده ای  کوچــک و متوســط ب
ــاالت متحــد،  شــناخته شــده اســت. در ای
ــگری  ــوب گزارش ــدگان چارچ تدوین کنن
مالــی بــرای واحدهــای کوچک و متوســط، 
ــاً از  ــا عمدت ــن واحده ــف ای ــرای تعری ب
ــرا  ــد زی ــتفاده نکردن ــی اس ــای کّم معياره
ــيوه  ــن ش ــه ای ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ب
ــرای توصيــف واحدهــای  ــری ب روش مؤث
کوچــک و متوســط نيســت. بــا ایــن حــال، 
ویژگی هــای خاصــی بــرای واحدهــای 
کوچــک و متوســط بيــان شــده اســت 
ــا،  ــن ویژگی ه ــود ای ــورت وج ــه در ص ک
واحــد تجــاری می توانــد از چارچــوب 
واحدهــای  بــرای  مالــی  گزارشــگری 
کوچــک و متوســط اســتفاده کند.البتــه 
ــا  ــن ویژگی ه ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج بای
جامــع نيســت و ارائــه ی فهرســتی از ایــن 
ــه  ــت ک ــا نيس ــن معن ــز بدی ــا ني ویژگی ه
ــا  ــن ویژگی ه ــد ای ــاً بای ــرکت ها لزوم ش
را داشــته باشــند تــا بتواننــد از چارچــوب 
واحدهــای  بــرای  مالــی  گزارشــگری 
کوچــک و متوســط اســتفاده کننــد. هــدف 
اصلــی ارائــه ی فهرســتی از ایــن ویژگی ها، 
فراهــم آوردن رهنمودهایــی بــرای مدیــران 
و ذی نفعــان بــوده اســت و تصميمــی 
ــن روش  ــاب بهتری ــورد انتخ ــی در م نهای
بــرای بــرآوردن نيازهــای گزارشــگری 
ــود.  ــی، برعهــده ی مدیریــت خواهــد ب مال
ــرای  ــی ب ــگری مال ــوب گزارش در چارچ
واحدهــای کوچــک و متوســط در ایــاالت 
متحــده آمــده اســت کــه ایــن چارچــوب 
زمانــی بایــد توســط واحــدی بــه کار رود 
کــه صورت هــای مالــی نهایــی بــا مفاهيــم، 
ــده در  ــف ش ــای توصي ــول و معياره اص
چارچوب)مفاهيــم صورت هــای مالــی( 
مطابقــت داشــته باشــد)انجمن حســابداران 

رســمی امریــکا، 2013(.
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ــتفاده کننده  ــای اس ــای واحده ویژگی ه
ــک و  ــای کوچ ــتانداردهای واحده ازاس

سط متو

در مقدمــه ی اســتانداردهای بين المللــی 
گزارشــگری مالی بــرای واحدهــای کوچک 
و متوســط آمــده اســت کــه در به کارگيــری 
ــع  ــدازه ی شــرکت مان ــن اســتانداردها، ان ای
ــدازه ای،  ــر ان ــا ه ــرکت ب ــر ش ــت و ه نيس
اســتانداردهای  از  اســتفاده  شایســتگی 
بــرای  مالــی  گزارشــگری  بين المللــی 
ــط  ــک و متوســ ــاری کوچ ــای تج واحده
را دارد؛ مشــروط بــه آن کــه مســئوليت 
پاســخ گویی عمومــی را نداشــته باشــد. 
ــخ گویی   ــئوليت پاس ــرکت های دارای مس ش
کــه  شــرکت هایی  مــردم،  عمــوم  بــه 
ــی  ــای عموم ــا در بازاره ــادار آن ه اوراق به
ــی،  ــات مال ــود و مؤسســ ــه می شــ معامل
ــتانداردهای  ــل اس ــه ی کام ــد از مجموع بای
ــتفاده  ــی اس ــگری مال ــی گزارشــ بين الملل
کننــد. البتــه در اســــتانداردهای بين المللــی 
واحدهــای  بــرای  مالــی  گزارشــگری 
تجــاری کوچــک و متوســــط، معيارهایــی 
بــرای انــدازه ی شــرکت ها وجــود نــدارد و 
هــر مرجعــــی بخواهــد می توانــد ایــن کار 
را انجــام دهــد و معيارهایــی تدویــن کنــد. 
گزارشــگری  بين المللــی  اســتانداردهای 
ــک  ــاری کوچ ــای تج ــرای واحده ــی ب مال
در  شــرکت هایی  بــرای  متوســــط،  و 
نظــر گرفتــه شــــده اســــت کــه ملــزم یــا 
ــای  ــه ی گزارش ه ــه و ارائــ ــه تهي ــل ب مای
مالــی بــا اهــداف عمومــی نيســــتند. ایــــن 
واحدهــا دارای آن گونــه گزارش هــای مالــی 
هســتند کــــه وام دهندگان، بســــتانکاران، 
و  دولت هــا  کارکنــان،  ســرمایه گذاران، 
ســایر افراد خارج از شرکت از آن اســــتفاده 
ــه  ــذاران )و ن ــاو قانون گ ــد. دولت ه می کنن
ــی  ــتانداردهای بين الملل ــن اس ــأت تدوی هي

ــدام  ــه ک ــد ک ــن می کنن ــابداری( تعيي حس
شــرکت ها بایــد گزارش هــای مالــی بــا 
ــد.  ــه کنن ــه و ارائــ ــی تهي ــداف عموم اه
ــن  ــور تأمي ــه منظ ــم را ب ــن تصمي ــا ای آن ه
منافــع عمومــی در دسترســــی بــه اطالعات 
ــاره ی شــرکت ها اتخــاذ  ــی مناســب درب مال
زیرمجموعــه ی  شــرکت های  می کننــد. 
شــرکت های اصلــی کــه از مجموعــه ی 
بين المللــی  اســــتانداردهای  کامــل 
گزارشــگری مالــی اســتفاده می کننــد در 
خــود  جداگانــه ی  مالــی  گزارش هــای 
می تواننــد از اســــتاندارد گزارشــــگری 
مالــی بين المللــی بــرای واحدهــای تجــاری 
کوچــک و متوســــط اســــتفاده کننــد. 
ــورس اوراق  ــو بــ ــا شــرکت های عضــ ام
ــد  ــدازه، نمی توانن ــر انــ ــادار، در هــ بهــ
صورت هــای مالــی خــود را براســــاس 
ــد  ــه کنن ــه و ارائ ــتانداردها تهي ــن اســ ای

)رحيميــان و اســکندری، 1391(.

ــک و  ــای کوچ ــای واحده ویژگی ه
متوســط در ایــاالت متحــد

ویژگـــی های  مهـــم ترین  از  برخـــی 
متوســـط  و  کوچـــک  واحـــدهای 
ــگری  ــوب گزارش ــتفاده کننده از چارچ اس
مالــی بــرای واحدهــای کوچــک و متوســط 
ــه ایــن شــرح اســت: در ایــاالت متحــده ب

قانونــی  الزامــات  تجــاری  واحــد   •
گزارشــگری را نداشــته باشــد کــه نيازمنــد 
ــاس  ــر اس ــی ب ــای مال ــه ی صورت ه ارائ
اصــول حســابداری پذیرفته شــده ی ایــاالت 

ــد. ــده باش متح
• بخــش عمــده ای از مالــکان و مدیریــت 
واحــد تجــاری قصــد عمومــی شــدن 

ــند. ــته باش ــاری را نداش ــد تج واح
• واحد تجاری انتفاعی باشد.

ــت  ــه دس ــد ب ــاری می توان ــد تج • واح

مالــک یعنــی همــان کســانی مدیریــت 
ــه هســتند و  ــع مالکان شــود کــه دارای مناف

شــرکت را هدایــت می کننــد.
• مدیریــت و مالــکان واحــد تجــاری 
ــود و  ــرد خ ــی عملک ــد ارزیاب ــرای تأیي ب
همچنيــن جریان هــای نقــد و مطالبــات 
و بدهی هــای خــود بــر مجموعــه ای از 

صورت هــای مالــی اتــکا کننــد.
ــت  ــی فعالي ــاری در صنعت ــد تج • واح
نکنــد کــه نيازمنــد رهنمودهای حســابداری 
بســيار تخصصــی مثــل مؤسســات مالــی و 

واحدهــای دولتــی باشــد.
ــش از  ــالت بي ــاری در معام ــد تج • واح

ــده مشــارکت نداشــته باشــد. حــد پيچي
• واحــد تجــاری عمليــات خارجــی 

باشــد. نداشــته  قابل توجــه 
ــای  ــی صورت ه ــتفاده کنندگان اصل • اس
ــتقيم  ــی مس ــاری دسترس ــد تج ــی واح مال
بــه مدیریــت واحــد تجــاری داشــته باشــند.
ــاری و  ــد تج ــی واح ــای مال • صورت ه
دســتورالعمل های مربــوط بــه تأميــن مالــی 
بانــک را رعایــت کنــد به ویــژه زمانــی 
کــه بانــک، اعطــای وام را تنهــا بــر مبنــای 
ــه  ــد بلک ــام نده ــی انج ــای مال صورت ه
آن را براســاس وثيقــه ی موجــود یــا ســایر 
ــه  ــد ک ــام ده ــی انج ــازوکارهای ارزیاب س
ــوط  ــی مرب ــای مال ــه صورت ه ــتقيماً ب مس
ــمی  ــابداران رس ــن حس ــوند )انجم نمی ش

ــکا، 2013(. امری
پيش گفتــه،  ویژگی هــای  بــر  عــالوه 
براســاس تعریــف انجمــن کســب وکارهای 
ــاالت متحــد )SBA(2 کســب وکار  خــرد ای
ــر از 10 نفــر  خــرد شــامل واحدهــای کم ت
ــب وکارهای  ــه ی کس ــه مؤسس ــت. البت اس
ــای آن  ــد و بانک ه ــاالت متح ــک ای کوچ
بــه شــيوه ی دیگــری نيــز بــه تقســيم بندی 
کســب وکارها می پردازنــد کــه در آن تــوان 
ــکان  ــوی مال ــت وام از س ــاری دریاف اعتب
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شــاخص  عنــوان  بــه  کســب وکارها 
تقســيم بندی در نظــر گرفتــه می شــود. 
ــر اســاس ایــن تقســيم بندی واحدهایــی  ب
کــه تــوان دریافــت وام آن ها کمتــر از 100 
هــزار دالر باشــد، کســب وکار خــرد3 و اگر 
تــوان اعتبــاری دریافــت وام آن هــا کم تــر 
ــب وکار  ــد، کس ــون دالر باش ــک ميلي از ی
ــان و  ــده می شــوند. )رحيمي کوچــک4 نامي

ــکاران، 1390(  هم

اصلــی  حوزه هـــای  مقایســـه ی 
ــرای  ــی ب چارچــوب گزارشــگری مال
واحدهــای کوچــک و متوســط ایاالت 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــد ب متح
ــای  ــرای واحده ــی ب ــگری مال گزارش

ــط ــک و متوس کوچ

گزارشــگری  چارچــوب  به طورکلــی، 
مالــی بــرای واحدهــای کوچــک و متوســط 
ــا مشــابه  ــاالت متحــد از بســياری جنبه ه ای
گزارشــگری  بين المللــی  اســتانداردهای 
مالــی بــرای واحدهــای کوچــک و متوســط 
ســاده  آن هــا  دوی  هــر  هــدف  اســت. 
ــودن  ــش ب ــودن و اثربخ ــوط ب ــودن، مرب ب
ــگری  ــرای گزارش ــی ب ــوان چارچوب ــه عن ب
مالــی واحدهــای کوچــک و متوســط اســت. 
ــات  ــای اطالع ــر دو دارای افش ــالوه، ه به ع
خاصــی در زمينــه ی صورت هــای مالــی 
و نيــز رهنمودهــای تجویــزی کم تــری 

اســتانداردهای  بااین حــال،  هســتند. 
بــرای  مالــی  گزارشــگری  بين المللــی 
ــه نوعــی  واحدهــای کوچــک و متوســط ب
اصــول پذیرفته شــده ی حســابداری هســتند 
در حالــی کــه چارچــوب گزارشــگری 
مالــی بــرای واحدهــای کوچک و متوســط، 
چارچوبــی بــا مقاصــد خــاص اســت 
کــه مبتنــی بــر اصــول پذیرفته شــده ی 
حســابداری نيســت )درواقــع مبنــای جامع 
دیگــری از حســابداری5 اســت(. همچنيــن، 
ــن  ــه تعيي ــی وجــود دارد ک ــل متفاوت عوام
می کننــد کــدام واحدهــای تجــاری از 
بــرای  مالــی  گزارشــگری  چارچــوب 
ــدام  ــط و ک ــک و متوس ــای کوچ واحده
بين المللــی  اســتانداردهای  از  واحدهــا 
واحدهــای  بــرای  مالــی  گزارشــگری 

ــد. ــتفاده کنن ــط اس ــک و متوس کوچ
ــگری  ــی گزارش ــتانداردهای بين الملل اس
و  کوچــک  واحدهــای  بــرای  مالــی 
متوســط، دامنــه ی کاربــرد مشــخص و 
معينــی دارنــد. جــدول یــک حــاوی 
مقایســه ی برخــی موضوعــات اصلــی 
گزارشــگری  بين المللــی  اســتانداردهای 
مالــی بــرای واحدهــای کوچک و متوســط 
و چارچــوب گزارشــگری مالــی بــرای 
ــاالت  ــط ای ــک و متوس ــای کوچ واحده
ایــن جــدول کليــه ی  متحــده اســت. 
تفاوت هــای ميــان چارچــوب  گزارشــگری 
مالــی بــرای واحدهــای کوچک و متوســط 

ــگری  ــی گزارش ــتانداردهای بين الملل و اس
مالــی بــرای واحدهــای کوچک و متوســط 
ــه  ــت ب ــد و در حقيق ــف نمی کن را توصي
ارائــه ی حوزه هایــی می پــردازد کــه از 
نظــر انجمــن حســابداران رســمی امریــکا 
ــان  ــرای ذی نفع ــت و ب ــت اس ــز اهمي حائ
منافــع خاصــی را بــه دنبــال دارد )انجمــن 

حســابداران رســمی امریــکا، 2013(.

خالصه و نتیجه گیری

ــای  ــی از واحده ــيار بزرگ ــش بس بخ
ــان  ــف جه ــورهای مختل ــادی کش اقتص
ــاری  ــای تج ــاره، واحده ــج ق را در پن
ــد.  کوچــک و متوســط تشــکيل می دهن
ــویی  ــه سمت وس ــی ب ــای جهان تالش ه
حرکــت می کنــد کــه ایــن واحدهــا 
ــه  ــود را ب ــی خ ــگری مال ــز گزارش ني
گونــه ای انجــام دهنــد کــه کليــه ی 
استــــفاده کنندگان )در ایــــن مــورد 
داخلــی(  اســتفاده کنندگان  و  مالــکان 
بــه اطالعــات مــورد نيــاز خــود دســت 
ــراً  ــز اخي ــد ني ــاالت متح ــد. در ای یابن
ــی  ــگری مال ــرای گزارش ــی ب چارچوبـ
واحدهــای کوچــک و متوســط تدویــن 
ــه  ــن مقال ــت. درای ــده اس ــر ش و منتش
ــن دو چارچــوب  ــی و  ای ــن اصل عناوی
مــورد بحــث و بررســی و مقایســه قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
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صورت های مالی مقایسه ای

ارائــه ی صورت هــای مالــی مقایســه ای الزامــی 
نيست

ــرای  ــه ای ب ــات مقایس ــه ی  اطالع ارائ
ــه ی  ــرای کلي ــی ب ــابه قبل دوره ی مش
صورت هــای  در  ارائه شــده  مبالــغ 
ــت. ــی اس ــاری الزام ــی دوره ی ج مال

واحــد تجــاری بایــد بــرای اطالعــات 
توصيفی،اطالعــات مقایســه ای را در 
ــن  ــی کــه ای ــژه زمان ــرد به وی نظــر بگي
اطالعــات بــرای درک صورت هــای 

ــند. ــی دوره ی جــاری باش مال

سود جامع

ــا  ــع ی ــود جام ــه ی س ــی در زمين ــچ مفهوم هي
ــدارد. ــع وجــود ن ــالم ســایر ســودهای جام اق

یــک  در  بایــد  جامــع  ســود  کل 
ــه  ــا در دو صــورت جداگان صــورت ی
ارائــه شــود و برخــی اقــالم بــه عنــوان 
ســایر ســودهای جامــع، طبقه بنــدی و 

داده می شــوند. نمایــش 

ارزش منصفانه

از اصطــالح ارزش بــازار اســتفاده می کنــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــغ مابه ازای ــازار، مبل و ارزش ب
ــرارداد  ــن ق ــن طرفي ــبهه بي ــراردادی بی ش در ق
توافــق می شــود و طرفيــن قــرارداد تحــت 

ــد. ــرار ندارن ــاری ق ــچ اجب هي
ــيار  ــرایط بس ــا در ش ــازار، تنه ــار ارزش ب معي
ــی  ــاری، برخ ــب تج ــد ترکي ــدودی مانن مح
معامــالت غيــر پولــی، اوراق ســهام قابــل 
دادوســتد و اوراق بدهــی نگه داشــته  شــده 

بــرای فــروش اســتفاده می شــود

ــتفاده  ــه اس ــالح ارزش منصفان از اصط
ــی اســت  ــه مبلغ ــد.ارزش منصفان می کن
ــن  ــبهه و بي ــدون ش ــرارداد ب ــه در ق ک
ــی  ــوان مبلغ ــه عن ــرارداد، ب ــن ق طرفي
ــی  ــه می شــود   کــه دارای در نظــر گرفت
یــا  می گيــرد  قــرار  معاملــه  مــورد 

بدهــی تســویه می شــود.
در مقایســه بــا چارچــوب گزارشــگری 
مالــی بــرای واحدهــای کوچــک و 
متوســط، بــه طــور وســيع تری از ارزش 

ــد. ــتفاده می کن ــه اس منصفان

موجودی مواد و کاال

 )LIFO( روش آخرین صادره از اولين وارده
مجاز است.

LIFO  مجاز نيست.

موجــودی در پایان هر دوره گزارشــگری 
یــا  ارزش  کاهــش  بررســی  بــرای 
بازیافــت کاهــش ارزش شناســایی شــده 

قبلــی، ارزیابــی می شــود.

3
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مالی برای واحد های کوچک و متوسط

واحد تجاری فرعی

واحــد تجــاری فرعــی، واحــدی تجاری اســت 
کــه واحــد تجــاری دیگــری مالکيــت بيــش از 
ــده  ــهام داران باقی مان ــوق س ــد از حق 50 درص

را داشــته باشــد.
رویــه ی انتخابــی، یــا تلفيــق واحدهــای فرعــی 
بــرای  ویــژه  ارزش  روش  از  اســتفاده  یــا 

حســابداری شــرکت های فرعــی اســت.
مفاهيمــی چــون واحدهــای تجــاری بــا هــدف 
ــا  ــاری ب ــای تج ــا واحده خــاص SPEs(6( ی

بهــره ی متغيــر وجــود نــدارد.

واحــد فرعــی بــه واحــدی گفته می شــود 
کــه توســط واحــد اصلــی کنتــرل شــود. 
ــر  ــارت ب ــدرت نظ ــی ق ــه معن ــرل ب کنت
ــد  ــگری واح ــی و گزارش ــای مال رویه ه
ــب  ــه کس ــر ب ــه منج ــت ک ــاری اس تج
منافــع حاصــل از فعاليت هــای آن واحــد 

ــود. ــاری می ش تج
منظــور  بــه  تجــاری  واحــد  اگــر 
دســت یابی بــه هدفــی کــه به خوبــی 
ــاری  ــد تج ــت، واح ــده اس ــف ش تعری
ــد،  ــا هــدف خــاص )SPE( ایجــاد کن ب
ــه  ــت رابط ــه ماهي ــی ک ــد در صورت بای
ــه  ــن موضــوع باشــد ک نشــان دهنده ی ای
واحــد تجــاری بــا هــدف خــاص توســط 
ــد  ــود، بای ــرل می ش ــاری کنت ــد تج واح

ــد. ــق کن ــد را تلفي ــن واح ای

سرمایه گذاری ها و دارایی ها و 
بدهی های مالی

بــرای  تاریخــی  تمام شــده ی  بهــای 
ســرمایه گذاری ها و دارایی هــا و بدهی هــای 

ــی مال
ــرمایه گذاری های  ــرای س ــا ب ــازار تنه ارزش ب
ــرای فــروش الزامــی اســت  نگه داشــته شــده ب
کــه تغييــرات در ارزش بــازار در ســود خالــص 

ــود. ــاظ می ش لح

دو طبقــه بنــدی بــرای ابزارهــای مالــی 
وجــود دارد:

بهــای تمام شــده ی مســتهلک شــده و 
ارزش منصفانــه از طریــق ســود.

بهــای  بــه  اساســی  مالــی  ابزارهــای 
تمام شــده ی مســتهلک شــده اندازه گيــری 
ــرمایه گذاری  ــتثنای س ــه اس ــوند، ب می ش
و  قابل تبدیــل  غيــر  ممتــاز  ســهام  در 
عــادی  ســهام  و  بازخریــد  غيرقابــل 
غيرقابــل بازخریــد کــه بــه طــور عمومــی 
منصفانــه ی  ارزش  یــا  شــده  مبادلــه 
می توانــد  قابل اتکایــی  طــور  بــه  آن 

شــود. اندازه گيــری 

2

و بهاران را باور کن

ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدی فرد
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حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی| سیدمحمدعلوی
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سرمایه گذاری در واحدهای 
وابسته

واحدهــای ســرمایه پذیری کــه واحــد ســرمایه گذار 
ــه روش  ــت ب ــه اس ــر قابل مالحظ در آن دارای اث

ــوند. ــابداری می ش ــژه حس ارزش وی

ــته  ــای وابس ــرمایه گذاری در واحده س
)واحدهــای وابســته واحدهــای تجــاری 
توانایــی  ســرمایه گذار  کــه  هســتند 
اعمــال نفــوذ قابل مالحظــه در آن هــا را 
ــی از  ــتفاده از یک ــا اس ــد( ب ــته باش داش
ایــن ســه روش حســابداری می شــوند: 
روش بهــای تمام شــده )در صورتــی 
ــر  ــنهادی منتش ــت پيش ــچ قيم ــه هي ک
شــده ای وجــود نداشــته باشــد(، روش 
از  منصفانــه  ارزش  یــا  ویــژه  ارزش 

ــق ســود. طری

سرمایه گذاری در امالک

هيــچ تعریــف مشــخصی از ســرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری در  ــدارد. س ــود ن ــالک وج در ام
زميــن و ســاختمان ها، طبــق اســتاندارد امــوال، 
ــه  ــه حســاب گرفت ــزات ب ماشــين آالت و تجهي

می شــوند.

رهنمــود حســابداری بــرای ســرمایه گذاری 
در امــالک را جــدا می کنــد.

دارایــی  امــالک،  در  ســرمایه گذاری 
)زميــن یــا ســاختمان یــا قســمتی از یــک 
ــده  ــته ش ــر دو( نگه داش ــا ه ــاختمان ی س
توســط مالــک یــا اجاره کننــده در اجــاره ی 
ســرمایه ای بــه منظــور دســت یابی بــه 
اجــاره یــا بــه منظــور افزایــش ارزش 
ــتفاده  ــه اس ــت ن ــر دو اس ــا ه ــرمایه ی س
ــا  ــا عرضــه ی کاال ی ــد ی ــی در تولي از دارای
ــا  ــی ی ــداف مدیریت ــرای اه ــا ب ــات ی خدم

ــاری. ــادی تج ــات ع ــروش در عملي ف

مشارکت خاص

ســرمایه گذار در مشــارکت خــاص بایــد بــرای 
بــه حســاب گرفتــن منافــع خــود در مشــارکت 
خــاص یکــی از دو روش زیــر را انتخــاب 

کنــد:
• روش ارزش ویژه

ــق نســبی: فقــط در واحدهــای تجــاری  • تلفي
ــل  ــوه ی عم ــه نح ــرد دارد ک ــده کارب ثبت نش

ــد. ــده را دارن ــارکت ش ــت مش صنع

ــاری  ــای تج ــرمایه گذاری در واحده س
ــتفاده از  ــا اس ــترک ب ــرل مش ــت کنت تح
ــاب  ــه حس ــر ب ــای زی ــی از روش ه یک

گرفتــه می شــوند:
• بهــای تمام شــده )در صورتــی کــه 
هيــچ قيمــت پشــنهادی منتشــر شــده ای 

ــد( ــته باش ــود نداش وج
• ارزش ویژه

• ارزش منصفانه
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چارچوب گزارشگری مالی برای واحدهای موضوع
کوچک و متوسط ایاالت متحد

استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای واحد های کوچک و متوسط

اوراق مشتقه

ــویه  ــایی و تس ــات شناس ــای اطالع روش افش
حســابداری  و  اســت  نقــدی(  )مبنــای 

نــدارد. وجــود  مصون ســازی 

منصفانــه  ارزش  بــه  مشــتقه  اوراق 
اندازه گيــری می شــوند. و  شناســایی  
حســابداری مصون ســازی توصيــه شــده 

. ست ا
تمــام ابزارهــای مالــی غيــر از ابزارهــای 
ــه  ــی ک ــامل ابزارهای ــی )ش ــی اساس بده
دربرگيرنــده ی اوراق مشــتقه هســتند( بــه 
ــوند. ــری می ش ــه اندازه گي ارزش منصفان

پاداش مبتنی بر سهام
هزینه ی پاداش شناسایی می شود.تنها اطالعات آن افشا می شود. 

ــوع آن از  ــرایط و ن ــه ش ــه ب ــا توج ب
حســابداری خاصــی اســتفاده می شــود.

اجاره ها

حــد و حــدود کّمــی خاصــی را بــرای تعييــن 
ــرده اســت. ــا ایجــاد ک برخــی معيار ه

براســاس چارچــوب گزارشــگری مالــی بــرای 
واحدهــای کوچــک و متوســط ایــاالت متحده، 
ــاره  ــی اج ــا دارای ــن تنه ــه زمي ــی ک در صورت
ــی  داده شــده باشــد،اجاره کننده تنهــا در صورت
ــه  ــوان اجــاره ی ســرمایه ای ب ــه عن اجــاره را ب
ــی در  ــت دارای ــه مالکي ــرد ک ــاب می گي حس

پایــان مــدت اجــاره انتقــال یابــد.
ــده، معيارهــای اضافــی  ــرد اجاره دهن ــد ف از دی
دیگــری بایــد تحقــق یابنــد تــا اجــاره به عنــوان 

اجــاره ی ســرمایه ای طبقه بنــدی شــود.
براســاس چارچــوب گزارشــگری مالــی بــرای 
واحدهــای کوچــک و متوســط ایــاالت متحده، 
اجاره هــای ســرمایه ای اجاره دهنــده بــه عنــوان 
ــه  ــا اجــاره ب اجاره هــای ســرمایه ای مســتقيم ی

ــی شــوند. ــدی م ــروش طبقه بن شــکل ف

ــرای اجاره کننــده،  ــرای این کــه اجــاره ب ب
اجــاره ی ســرمایه ای محســوب شــود 

ــود دارد. ــار وج معي
اجــاره ای بــه عنــوان اجــاره ی ســرمایه ای 
طبقه بنــدی می شــود کــه بــه موجــب آن 
ــاً تمــام خطــرات و مزایــای ناشــی  تقریب
از مالکيــت دارایــی منتقــل شــود و نــوع 
اجــاره بــه محتــوای معاملــه و نــه شــکل 

قــرارداد بســتگی دارد.
در اســتانداردهای بين المللی گزارشــگری 
و  کوچــک  واحدهــای  بــرای  مالــی 
ســرمایه ای  اجاره هــای  متوســط، 
اجــاره ی  عنــوان  بــه  اجاره دهنــده 

می شــود. طبقه بنــدی  ســرمایه ای 
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چارچوب گزارشگری مالی برای واحدهای موضوع
کوچک و متوسط ایاالت متحد

استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای واحد های کوچک و متوسط

دارایی های نامشهود

ــد  ــر مفي ــا عم ــهود ب ــای نامش ــه ی دارایی ه کلي
در  و  می شــوند  گرفتــه  نظــر  در  محــدود 
ــا مســتهلک  ــرآوردی آن ه ــد ب ــدت عمــر مفي م

می شــوند.
بــه  مربــوط  هزینه هــای  حســابداری  در 
ــل  ــده در داخ ــاد ش ــهود ایج ــای نامش دارایی ه
در طــی مرحلــه ی توســعه، مدیریــت، یــا بایــد 
هزینه هــا را بــه محــض وقــوع بــه هزینــه 
منظــور کنــد یــا چنيــن هزینه هایــی را بــه 
عنــوان دارایــی نامشــهود ســرمایه ای کنــد.

نامشهود)شــامل  دارایی هــای  کليــه  ی 
ــوده و در  ــدود ب ــر مح ــرقفلی( دارای عم س
طــی عمــر مفيــد مســتهلک می شــوند. اگــر 
ــی  ــد دارای ــد عمــر مفي واحــد تجــاری نتوان
نامشــهود را بــه طــور قابــل اتکایــی بــرآورد 
کنــد، عمــر مفيــد 10 ســال فــرض می شــود.

ــی  ــعه ی داخل ــه توس ــوط ب ــای مرب هزینه ه
هزینه هــای  مثــل  نامشــهود  دارایی هــای 
تحقيــق و توســعه بــه محــض وقــوع هزینــه 
هســتند مگــر این کــه قســمتی از هزینــه 
دارایــی دیگــری باشــند کــه بــا معيــار 
بين المللــی  اســتانداردهای  در  شناســایی 
گزارشــگری مالــی بــرای واحدهــای کوچک 

ــد. ــق باش ــط منطب و متوس

سرقفلی

در طــی همــان دوره ای کــه بــرای ماليــات بــر 
درآمــد اســتفاده می شــود)15 ســال( مســتهلک 

می شــود.
ــرای کاهــش ارزش ســرقفلی  ــی ب ــچ آزمون هي

ــود. ــام نمی ش انج

ــود  ــد خ ــر مفي ــدت عم ــرقفلی در م س
واحــد  اگــر  می شــود.  مســتهلک 
ــه  ــد آن را ب ــر مفي ــد عم ــاری نتوان تج
طــور قابــل اتکایــی بــرآورد کنــد، عمــر 

مفيــد 10 ســال فــرض می شــود.
آزمــون کاهــش ارزش تنهــا زمانــی 
الزامــی اســت کــه نشــانه ای از کاهــش 

ــد. ــته باش ــود داش ارزش وج

دارایی های بلندمدت 
نگه داشته شده برای فروش

ــه فــروش برســد  دارایــی بلندمــدت کــه قــرار اســت ب
بایــد به عنــوان دارایــی بلندمــدت نگه داشــته شــده 
بــرای فــروش طبقه بنــدی شــود و در صــورت وضعيــت 
مالــی واحــد تجــاری بــه صــورت جداگانــه ارائــه شــود.
به عنــوان دارایــی  بلندمــدت، زمانــی کــه  دارایــی 
ــدی  ــروش طبقه بن ــرای ف ــده ب ــته ش ــدت نگه داش بلندم

ــود. ــتهلک ش ــد مس ــود، نبای می ش
ــای  ــروه دارایی ه ــه گ ــق ب ــای متعل ــا و بدهی ه دارایی ه
ــرای فــروش  ــوان نگه داشــته شــده ب اســقاطی کــه به عن
ــه  ــه، ب ــورت جداگان ــه ص ــد ب ــده اند بای ــدی ش طبقه بن
ــورت  ــای ص ــا و بدهی ه ــش دارایی ه ــب در بخ ترتي

وضعيــت مالــی ارائــه شــوند.

ــا عنــوان »نگه داشــته  هيــچ طبقه بنــدی ب
شــده بــرای فــروش« بــرای دارایی هــای 
غيرمالــی یــا گروه هــای دارایی هــا و 

ــدارد. ــود ن ــا وج بدهی ه
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چارچوب گزارشگری مالی برای واحدهای موضوع
کوچک و متوسط ایاالت متحد

استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای واحد های کوچک و متوسط

کاهش ارزش دارایی های 
بلندمدت

دارایی هــای  بــرای  ارزش  کاهــش  ارزیابــی 
نمی گيــرد. صــورت  بلندمــدت 

روش بهــای تمام شــده ی مســتهلک شــده اســتفاده 
می شــود.

نمی شــوند،  اســتفاده  دیگــر  کــه  دارایی هایــی 
می شــوند. داده  ارزش  کاهــش 

ــی  ــا زمان ــش ارزش تنه ــون کاه آزم
ــش  ــانه ای از کاه ــه نش ــت ک ــاز اس ني

ــد. ــته باش ــود داش ارزش وج

استهالک دارایی ها

جداگانــه ی  اجــزای  بــرای  الزامــی  هيــچ 
دارایــی وجــود نــدارد. )البتــه هيــچ منعــی هــم 
ــود  ــزا وج ــک اج ــام و تفکي ــورت انج در ص

ــدارد.( ن
ــتفاده  ــی اس ــتهالک ترکيب ــت از اس ــن اس ممک

شــود.

اگــر اجــزای اصلــی یــک قلــم دارایــی، 
الگوهــای  تجهيــزات،  ماشــين آالت، 
بســيار  اقتصــادی  منافــع  مصــرف 
متفاوتــی داشــته باشــند، واحــد تجــاری 
اوليــه ی  تمام شــده ی  بهــای  بایــد 
دارایــی را بــه اجــزای اصلــی تخصيــص 
دهــد و هــر کــدام از اجــزا را جداگانــه 
در طــی عمــر مفيــد آن مســتهلک کنــد.

نقض قرارداد بدهی
نقــض قــرارداد بدهــی می توانــد پــس از 
ایــن  در  شــود.  اصــالح  ترازنامــه  تاریــخ 
صــورت نيــازی بــه طبقه بنــدی مجــدد بدهــی 

ــت. نيس

ــد  ــی بع ــرارداد بده ــض ق ــالح نق اص
از تاریــخ ترازنامــه ممکــن اســت نيــاز 
بــه طبقه بنــدی مجــدد بدهــی را از 

ــرد. ــن نب بي

سود و زیان های احتمالی

سود یا زیان احتمالی زمانی شناسایی می شود که:
رویــدادی آتــی، بــه صــورت احتمالــی تأیيدکننده ی 
ایــن مســئله باشــد کــه ارزش دارایــی کاهــش یافتــه 
یــا بدهــی در تاریــخ صورت هــای مالــی بــه وقــوع 

ــته است. پيوس
مبلغ زیان به طور معقولی قابل برآورد باشد.

واژه ی »احتمالی/احتمــال« بــه احتمــال وقــوع اشــاره 
دارد و نســبت بــه عبــارت »بيش تــر بــودن احتمــال 
از عــدم احتمــال« کــه در اســتانداردهای بين المللــی 
ــک و  ــای کوچ ــرای واحده ــی ب ــگری مال گزارش
متوســط بــه کار بــرده شــده، درجــه ی باالتــری دارد.

ســود یــا زیــان احتمالــی، زمانــی 
احتمــال  کــه  می شــود  شناســایی 
این کــه واحــد تجــاری ملــزم بــه 
ــرارداد  ــادی در ق ــع اقتص ــال مناف انتق
شــود و مبلــغ تعهــد بــه گونــه ای 
قابــل اتــکا بــرآورد شــود کــه از عــدم 

باشــد. بيش تــر  آن  احتمــال 
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چارچوب گزارشگری مالی برای واحدهای موضوع
کوچک و متوسط ایاالت متحد
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مالی برای واحد های کوچک و متوسط

صورت جریان وجوه نقد

جریان هــای ورودی نقــد حاصــل از بهــره 
به عنــوان  دریافت شــده  ســهام   ســود  و 
جریان هــای نقــدی حاصــل از فعاليت هــای 

می شــوند. طبقه بنــدی  عملياتــی 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــد ک ــی نق ــای خروج جریان ه
به عنــوان  باشــند  شــده  پرداخــت  بهــره ی 
ــدی می شــوند مگــر  ــی طبقه بن ــت عمليات فعالي

ــند. ــده باش ــرمایه ای ش ــه س این ک
بــا  مرتبــط  نقــد  خروجــی  جریان هــای 
پرداخــت ســود ســهام، بــه عنــوان جریان هــای 
ــن  ــای تأمي ــده در فعاليت ه ــتفاده ش ــد اس نق

می شــوند. طبقه بنــدی  مالــی 
ــود  ــل از س ــد حاص ــی نق ــای خروج جریان ه
ســهام پرداخــت شــده توســط واحــد تجــاری 
ــورت  ــه ص ــت، ب ــهامداران اقلي ــه س ــی ب فرع
جداگانــه، بــه عنــوان جریان هــای نقــدی 
ــی  ــن مال ــای تامي ــده در فعاليت ه ــتفاده ش اس

ارائــه می شــود.

اســت  ممکــن  تجــاری  واحــد 
بهــره  و  پرداخت شــده  بهــره ی 
را  دریافت شــده  ســهام  ســود  و 
ــی  ــد عمليات ــای نق ــوان جریان ه به عن
ــرا شــامل ســود و  طبقه بنــدی کنــد زی

زیــان اســت.
واحــد تجــاری ممکــن اســت بهــره ی 
پرداخــت شــده و بهــره و ســود ســهام 
دریافــت شــده را بــه ترتيــب بــه 
عنــوان جریان هــای نقــد تأميــن مالــی 
نقــد ســرمایه گذاری  و جریان هــای 
ــای  ــا، به ــرا آن ه ــد زی ــدی کن طبقه بن
ــا  ــی ی ــن مال ــع تأمي ــده ی مناب تمام ش
بــازده نســبت بــه ســرمایه گذاری ها 

اســت.
ــود  ــت س ــن اس ــاری ممک ــد تج واح
به عنــوان  را  پرداخت شــده  ســهام 
ــی طبقه بنــدی  ــان نقــد تأميــن مال جری
کنــد زیــرا ســود های پرداخــت شــده، 
منابــع  کســب  تمام شــده ی  بهــای 

ــت. ــی اس ــن مال تأمي
ســود  می توانــد  تجــاری  واحــد 
جزئــی  به عنــوان  را  پرداخت شــده 
از  حاصــل  نقــدی  جریان هــای  از 
طبقه بنــدی  عملياتــی  فعاليت هــای 
نقــد  جریان هــای  از  زیــرا  کنــد 

می شــود. پرداخــت  عملياتــی 
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استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای واحد های کوچک و متوسط

ماليات بر درآمد

رویــه ی انتخابــی بــرای حســابداری ماليــات بــر 
درآمــد، اســتفاده از روش ماليات هــای پرداختنــی 

یــا روش ماليــات بــر درآمــد معــوق اســت.
شــرایط نامعلــوم ماليــات بــر درآمــد نيــازی بــه 

ارزیابــی نــدارد.

ماليــات بــر درآمــد بــا اســتفاده از 
ــه  ــوق ب ــد مع ــر درآم ــات ب روش مالي

حســاب گرفتــه می شــود.
ــات  ــه ی مالي ــوم در زمين ــرایط نامعل ش

ــی شــود. ــد ارزیاب ــر درآمــد بای ب

هزینه های استقراض

بهــره ی  هزینه هــای  می توانــد  تجــاری  واحــد 
مربــوط بــه امــوال، ماشــين آالت و تجهيــزات تحصــل 
شــده، ســاخته یــا در طــی زمــان توســعه داده شــده را 

ــد. ســرمایه ای کن
ــا در  ــود ی ــاد می ش ــی ایج ــی مال ــه بده ــی ک زمان
واحــد  می شــود،  فــرض  بی شــبهه  معاملــه ای 
ــادالت تعدیل شــده  ــغ مب ــه مبل ــد آن را ب تجــاری بای
و  مالــی  تأميــن  حق الزحمه هــای  به وســيله ی 
ــتقيمًا  ــه مس ــد ک ــری کن ــه اندازه گي ــای معامل هزینه ه
می تواننــد بــه اصــل مبلــغ معاملــه نســبت داده شــوند.

بهــره ی  هزینه هــای  می توانــد  تجــاری  واحــد 
مربــوط بــه موجودی هایــی را ســرمایه ای تلقــی کنــد 
کــه نيازمنــد مــدت زمانــی طوالنــی هســتند تــا  بــرای 

ــا فــروش آمــاده شــوند. مصــارف مــورد نظــر ی

و  بهــره  اســتقراض،  هزینه هــای 
هزینه هــای دیگــری اســت کــه واحــد 
تجــاری در زمينــه ی اســتقراض وجــوه 
ــد  ــاری بای ــد تج ــود. واح ــل ش متحم
را  اســتقراض  هزینه هــای  کليــه ی 
در دوره ی وقــوع هزینــه، در ســود 
ــایی  ــه شناس ــوان هزین ــه عن ــص ب خال

ــد. کن

منابع
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