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 المللی تطبیقی ترجمه کاملی است از فصل چهاردهم کتاب حسابداری بین این مقاله: توجه 

 2111چاپ . نوشته کریستوفر نوبز
 

تقریبا تمامی  .ها در جهان در بورس اوراق بهادار نیستنداکثریت قریب به اتفاق شرکت -چکیده 

انفرادی برای تهیه موسسات . های پذیرفته شده در بورس از این دسته هستندهای فرعی شرکتشرکت

ای به عبارت دیگر، بخش عمده. کنندهای مالی غیرتلفیقی از قوانین ملی کشور خود تبعیت میصورت

 و یا   IFRSدارای سیستم حسابداری هستند که از ( نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا )از کشورها 

GAAP سرتاسر حیات کمیته قدیمی  در. کندایاالت متحده پیروی نمیIASC،  عمده استانداردها

های بزرگ های مالی تلفیقی شرکتاند و هدف اصلی آنها تهیه صورتتنها با یک ذهنیت نگارش شده

هایی درخواست IASBهای آغازین فعالیت با این حال در سال .فهرست شده در بورس بوده است

این  .ارائه شد (SMEs) های کوچک و موسسات متوسطبرای شرکت IFRSجهت نسخه مناسبی از 

 .مقاله به روند تهیه و الزام بکارگیری این دسته از استانداردها برای موسسات مذکور پرداخته است

های کوچک و موسسات متوسط، شرکت المللی حسابداری،استانداردهای بین :ه کلیدیاژو

 .موسسات خصوصی

                                                             
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد  و دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد واحد شهرکرد)- 1

 (اصفهان
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 مقدمه 

های تقریبا تمامی شرکت .بهادار نیستندها در جهان در بورس اوراق اکثریت قریب به اتفاق شرکت

ها به عنوان یک سیاری از شرکتب. های پذیرفته شده در بورس از این دسته هستندفرعی شرکت

از طرفی ممکن  .باشندهای مالی غیرتلفیقی شرکتشان میموسسه حقوقی انفرادی، ملزم به انتشار صورت

غیر از تمامی این . رس باشند یا این که نباشندهای فرعی در بوبرخی از این شرکت است شرکت مادر

ها موسسه تجاری در دنیا وجود دارد که در قالب یک شرکت های خارج از بورس، میلیونشرکت

هم برای مقاصد  های مالی منتشر نکنند بازحتی اگر این موسسات انفرادی گزارش .اندتاسیس نشده

حاسبه درآمد قابل توزیع قانونی به انجام حسابداری جمله محاسبه درآمد مشمول مالیات، م مختلف از

 . نیاز دارند

ای مالی تلفیقی و ـهصورت( اـورهای عضو اتحادیه اروپـمثال کش)در بسیاری از کشورها 

حتی برخی از این  .کندهای خارج از بورس، از قوانین ملی این کشورها پیروی میغیرتلفیقی شرکت

 GAPPو یا  IFRSهای مالی تلفیقی خود ملزم به پیروی از قوانین ها، برای تهیه صورتشرکت

های مالی غیرتلفیقی از قوانین ملی اما در عوض موسسات انفرادی برای تهیه صورت آمریکا هستند،

نظیر کشورهای عضو اتحادیه )ای از کشورها به عبارت دیگر، بخش عمده. کنندکشور خود تبعیت می

 .کندایاالت متحده پیروی نمیGAAP و یا  IFRSبداری هستند که از دارای سیستم حسا( اروپا

ای که توسط بانک جهانی صورت گرفته است ادعا کردند که در مطالعه( 2443)فرانسیس و همکاران 

 1333/2444های خارج از بورس را دارند، از سال کشور دنیا که بیشترین تعداد شرکت 91 اکثر

. توان گفت که در عمل چنین نبوده استهرچند می .اندسابداری را پذیرفتهالمللی حاستانداردهای بین

های مالی را عمال در تهیه صورت IFRSبه طور مثال اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر قانونی 

. کردندهای مالی استفاده میها این استانداردها را در گزارشگرفتند اما برخی شرکتخود به کار نمی

 .ها نبوده استآن "تصویب"تفاده از این استانداردها لزوما به معنای اس

از دید قوانین آمریکا و  "موسسات خصوصی"واژه  .در این مقاله به اصطالحات زیر توجه کنید

IFRS هایی دریافت های خارج از بورس به استثنای موسساتی که از عموم مردم سپردهاشاره به شرکت

متاسفانه در انگلستان بین موسسات  .شودق میطالا( ایهای بیمهها و شرکتمانند بانک)کنند می

و  ولیت محدود یک تفاوت عمده وجود داردئولیت محدود و موسسات خصوصی با مسئعمومی با مس

ولیت محدود خارج از بورس هستند و تنها دارای یک ئآن این است که اکثر موسسات عمومی با مس
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. بر اساس آن قادرند یک بازار مخصوص برای مبادله سهام خود ایجاد کنند باشند کهحق قانونی می

 .را دارد  IFRSهمان معنای قوانین آمریکا و  "خصوصی"بنابراین در تمام کتاب لفظ 

 

 ایاالت متحده GAAP یا IFRS های بین قوانین ملی و اندازی بر تفاوتچشم

نگریستن به توافقاتی است که بین قوانین ملی کشورها و  ها،یک راه برای شناخت بیشتر این تفاوت

IFRS  یاGAAP توافقاتی مثل آشتی قوانین آلمان با  .آمریکا صورت گرفته استIFRS  در شرکت

 .های مالی تلفیقی مربوط استها به صورتاین توافقات و سازش .فولکس واگن و بانک دویچه

گذاران این غیرتلفیقی دیده نشده است زیرا سرمایههای مالی تاکنون هیچ توافقی در تهیه صورت

المللی های مالی خود در سطح بینالمللی شدن عملیات و افشای گزارشها تمایل چندانی به بینشرکت

های مالی صورت .به عنوان مثال بزرگترین بازار اوراق بهادار، در ایاالت متحده امریکاست. ندارند

با این حال اکثر  .که برای همگان منتشر گردیده استحسابرسی و یا اینغیرتلفیقی تاکنون به ندرت 

های مالی عمال در صورت های مالی تلفیقی،اصالحات صورت گرفته روی توافقات مربوط به صورت

 .غیرتلفیقی نیز به کار گرفته شده به استثنا مواردی چون سرقفلی

 (ترین شرکت شیمیایی آلمانبزرگ) BASFبخشی از اطالعات ارائه شده توسط  1جدول شماره 

اند شامل اقالمی که با ستاره مشخص شده. دهددر هنگام تطبیق حسابداری آلمان با آمریکا را نشان می

و الزامات  IFRSهای بین تفاوت های شیمیایی آلمان به نام بایریکی دیگر از شرکت .تلفیق نیستند

ای از این چکیده .اجباری نبود را شرح داد IFRSیری آلمان را برای سال گذشته که در آن به کارگ

 .آمده است 2ها در جدول شماره تفاوت
 

 در هنگام تطبیق حسابداری آلمان با آمریکا BASFاطالعات ارائه شده توسط :  1جدول شماره 
 ارقام به میلیون یورو 

 15,765.0 آلمان GAAPحقوق صاحبان سهام گزارش شده مطابق با 
 (331.8) اقلیتمنافع 

 15,433.2 حقوق صاحبان سهام پس از کسر منافع اقلیت سهامداران

  آمریکا GAAPتعدیالت انجام شده برای مطابقت با 

 ∗ 472.7 به حساب دارایی بردن بهره

 ∗ 128.3 افزار توسعه یافته برای استفاده داخلیای کردن نرمسرمایه

 ∗ 924.3 حسابداری حقوق بازنشستگی 

 ∗ 244.4 حسابداری ذخایر
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 ∗ 3.2 حسابداری برای اوراق بهادار مشتقه بلندمدت و ارزهای خارجی رایج

 ∗ 191.5 های بازارارزشگذاری اوراق بهادار مطابق با ارزش

 39.0 ارزشگذاری تعدیالت مربوط به حقوق صاحبان سهام

 ∗ 18.9 هاارزیابی موجودی

 469.5 معکوس استهالک سرقفلی

 ∗ 58.6 تعدیالت سایر

 ∗ (810.8) مالیات معوق و شناسایی اثرات مالیات بر سود سهام تقسیمی

 (13.7) منافع اقلیت

 17,159.1 آمریکا GAAPحقوق صاحبان سهام مطابق با 

 

 و الزامات قانونی در آلمان IFRSتفاوت بین :  2جدول شماره 

 توانندمی اطالعات آن بر تکیه با گذارانسرمایه که کندمی فراهم را اطالعاتی IFRS با مطابق شده تهیه مالی هایصورت

 سختی مقررات .است گرفته صورت معینی تفکیک مالیاتی و تجاری حسابداری بین IFRS براساس .کنند گیریتصمیم

 .است شده گرفته درنظر IFRS قوانین با مطابق شده کسب سودهای برخی تعاریف و هاهزینه برخی شناسایی برای

 بین مالی مشتقه ابزارهای پرداختنی، و دریافتنی حسابهای ارز، بهادار، اوراق به مربوط مسایل زمینه در اساسی هایتفاوت

 .دارد وجود است قانونی اصول پایه بر عمدتا که آلمان حسابداری مقررات و IFRS قوانین

 .شوند شناسایی اقتصادی مالکیت برمبنای باید ایاجاره هایدارایی که دارند قبول آلمان حسابداری قوانین هم و IFRS هم

 شود شناسایی بخشی توسط باید ایاجاره هایدارایی IFRS براساس .است متفاوت اقتصادی مالکیت تعریف که هرچند

 .است شده متحمل را دارایی آن از ناشی مخاطرات و مزایا که

 قرارداد عقد زمان در تجاری ترکیب از ناشی سرقفلی شد  IAS22 جانشین که( تجاری ترکیب) IFRS3 معرفی از پس

 هایشرکت آلمان، در سرقفلی استانداردهای با مطابق اما .شود کاسته آن ارزش از ساالنه بلکه نشود مستهلک است ممکن

 .نمایند مستهلک را سرقفلی که مجازند آلمانی

 هایرویه IFRS مقررات براساس .گردد تنظیم ثالث اشخاص به بدهی برای تنها است ممکن مقررات IFRS با مطابق

 کندمی لحاظ نیز را بازنشستگی مزایای و حقوق در آتی افزایش که اعتباری واحد بینیپیش روش اساس  بر بازنشستگی

 IFRS قوانین براساس .ندارد قبول را رویه این آلمانی مالیات بر مبتنی حسابداری قوانین حالیکه در شودمی محاسبه

 .دهندنمی را ایاجازه چنین آلمانی قوانین که است درحالی این و شوند منتقل آتی هایدوره به توانندمی معوق هایمالیات

 

 بقای قوانین ملی 

دالیل متعددی وجود دارد که چرا بعضی  .مهم است IFRSو همگرایی با  IFRSتمایز بین اتخاذ 

بارزترین مثال از  .باشند IFRSکشورها ممکن است برای برخی یا تمامی اهداف مایل به اتخاذ 
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را  IFRSاجازه به کارگیری  SEC را نپذیرفتند ایاالت متحده آمریکاست، هنوز IFRSکشورهایی که 

 .های ملی بورس نداده استبه اعضای محلی و شرکت

های عضو بورس تعیین نموده و تنها این ممنوعیت را برای شرکت SECجالب توجه است که 

تنها برای تهیه  SECهمچنین  .اندهای مهم آمریکایی مشمول این کنترل نشدهبخش بزرگی از شرکت

-را وضع نموده این درحالی است که شرکت IFRSهای مالی تلفیقی ممنوعیت به کارگیری صورت

 .ندارند IFRSهای مادر و فرعی آنها که عضو بورس هستند ممنوعیتی در اتخاذ ی، شرکتهای انفراد

هیچ بیانیه و  های عضو بورس،های مالی تلفیقی شرکتتاحدی که حسابداری آمریکا فراتر از صورت

های مالی خود را با معیارهای ها صورتبا این حال بسیاری از شرکت .الزامات حسابرسی خاص ندارد

برای اعتباردهندگان و سهامداران خود تهیه نموده  و هرجا که الزم باشد سود را  GAAPمل کا

هیاتی را  AICPAو   FASB 2442در سال  .کنندبرمبنای قوانین مالیاتی و حسابداری آمریکا تهیه می

های خصوصی برای رسیدگی به حسابداری شرکت "کمیته گزارشگری مالی شرکت خصوصی" به نام

 .نمودند تاسیس

ها به عنوان مثال ژاپنی .شود که افراد قوانین ملی را رها سازندژاپن احساس وحدت ملی مانع می در

مخالف لغو اتحاد منافع و ادغام حسابداری هستند زیرا آنها از نظر فرهنگی عالقمند به ایجادشراکت و 

 IFRSاین امر ممکن است سرعت تطبیق و همگرایی با . تلفیق به جای بحت و مناظره در رقابت هستند

ث انزجار از در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا غرور ملی باع (.IASB2005) را پایین آورد

GAAP  شده و یا اینکه بهIFRS  به چشم یک اسب تروژان که به حسابداری انگلوساکسون مخفیانه

های در تهیه صورت IFRSبا این حال دالیل بهتری برای عدم پذیرش  شودور گردیده نگاه میحمله

های با گزارش هایینکته اساسی اینجاست که هدف حسابداری در شرکت .مالی غیرتلفیقی وجود دارد

برای مثال  .های غیرتلفیقی باشدمالی تلفیقی ممکن است متفاوت از اهداف حسابداری سایر شرکت

تهیه  .ممکن است سهامدارانی فراتر از  اعضای هیات مدیره نداشته باشند بورس، های خارج ازشرکت

به عالوه،  .زینه باشدها پرهممکن است برای این شرکت IFRSهای مالی مطابق با معیارهای گزارش

-بینی جریانجهت کمک به پیش هدف اصلی حسابداری غیرتلفیقی به جای اینکه  ارائه اطالعات مفید

گذاران باشد، ممکن است محاسبه درآمد مشمول مالیات و یا توزیع درآمد های نقدی توسط سرمایه

در آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا  .متفاوت باشد IFRSشاید چنین حسابداری باید از  .باشد

که وابستگی تنگاتنگی بین مالیات و گزارشگری مالی وجود دارد، بی میلی قابل درکی برای پذیرش 
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IFRS شود زیرا منجر به ارائه رقم بسیار قضاوتی سود های مالی غیرتلفیقی مشاهده میدر تهیه صورت

ای به موضوع اند عالقهمحول کرده IASBدرآمد را به  کشورهایی که محاسبه مالیات بر. خواهد شد

 .مورد بحث فوق ندارند

جهت  IFRSهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در استفاده از برخی از پاسخ 8جدول شماره  در

کشورهایی که  .اتحادیه اروپا آورده شده است 2442/1141صورتهای مالی غیرتلفیقی به جای قانون 

ها بین گزارشگری مالی و مالیات باشند که در آنهستند آن کشورهایی می دولدر نیمه پایینی ج

های خودش اجازه داده به عنوان مثال آلمان کشوری است که به شرکت .ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

های مالی را به استفاده کنند البته باید همزمان صورت IFRSکه فقط در گزارشگری غیرتلفیقی از 

(. 2440ایر و آیرله ـه) .ف مالیاتی و توزیع درآمد مطابق با قوانین ملی خود نیز تهیه نمایندمنظور اهدا

 .اندهنوز قوانین ملی خود را حفظ کرده اند،را مجاز دانسته IFRS حتی کشورهایی که به کارگیری 

 .انجام پذیرفته است IFRSهای اساسی برای همگرایی با هرچند در برخی کشورها نظیر انگلستان برنامه

 
 اختیاری  IFRSواکنش برخی ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا به استفاده از :  8جدول شماره 

 های مالی غیرتلفیقیدر تهیه صورت

 استفاده از دو نقطه شروع متفاوت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات*

 قبرس، مالت به کارگیری اجباری

اختیاری برای  های بورسی واجباری برای شرکت

 غیربورسی
 دانمارک

 هلند، نروژ انگلستان، *اختیاری

های بورسی و ممنوع برای اختیاری برای شرکت

 *غیربورسی
 جمهوری چک

 آلمان اختیاری اما فقط برای گزارشگری مالی

 اسپانیا، سوئد بلژیک، فرانسه، اتریش، ممنوع

 

 گزارشگری مالی، مالیات و توزیع

محاسبه درآمد مشمول  شوند نقطه شروعمطابق قوانین حسابداری عادی محاسبه میسودهایی که 

هرچند درجه وابستگی سود به مالیات در کشورهای  .هستند قابل توزیع در هر کشور مالیات و درآمد

چندین موضوع حسابداری را بررسی کردند و ( 1333)لمب و همکاران  .مختلف بسیار متفاوت است
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تری نسبت به انگلستان و گزارشگری و مالیات در فرانسه و آلمان  ارتباط به هم نزدیکنشان دادند که 

طی زمان مورد  چگونگی ارتباط بین گزارشگری و مالیات را در( 2441)نوبز و شوونکه  .آمریکا دارند

به  آن رو دادند و روی نروژ به عنوان کشوری که شکاف بین مالیات و گزارشگری در بررسی قرار

 .زایش است تحقیق نمودنداف

مواقعی که گزارشگری و قوانین مالیاتی با همدیگر سازگاری دارند وضعیت قانونی از دیدگاه  در

گیرد تمایل دارد که معکوس  ای است که مالیاتی که باید قوانین گزارشگری را به کارنظری به گونه

توان این وضعیت را می .اندن انتخاب شدهذه عمل کند مانند ارقام حسابداری که با تاثیر مالیاتیشان در

چنین پیوند نزدیکی دستیابی به همگرایی کامل با  (.1332 هالر)با قوانین ملی آلمان توصیف نمود 

IFRS سازد زیرا سودهای محاسبه شده طبق مقرراترا در عمل برای این کشورها غیرممکن می 

IFRS به کار بستن  .ملی استهای قوانین تر و فراتر از کنترلبسیار ذهنیIFRS  به معنای شکستن این

 .باشد و یا این که حسابداری باید دوبار انجام شودارتباط نزدیک می

های حسابداری ملی را و رویه IFRSها حق انتخاب بین در کشورهایی که برخی یا تمام شرکت

وت برای محاسبه درآمد تواند دو مقیاس متفایک شرکت می: شوددارند مشکالت بیشتری پدیدار می

مشمول مالیات به کار بگیرد بنابراین دارای دو نقطه شروع متفاوت برای محاسبه درآمد مشمول مالیات 

این موضوع ممکن است برای . اندبا ستاره مشخص شده 8این موارد در جدول شماره  .خواهد بود

اری هستند، مشکل نباشد اما با پروژه و موضوعات متنوع حسابد کشورهایی که دارای قوانین مالی و

های مالیاتی متکی بر قوانین حسابداری یا موضوعات خاص این وجود ممکن است زمانی که رویه

 به عنوان سود های خاص غالباًپرداخت  IAS32برای مثال مطابق با  .باشند مشکالتی پدیدار شود

موضوعی که اینجا مطرح است این است که  .شوند و بالعکسبندی میبه جای بهره، دوباره طبقه سهام،

بندی برای گزارشگری مالی نشان داده خواهد که دارای معافیت مالیاتی است در طبقه «بهره»آیا مبلغ 

 .المللی متفاوت باشدتواند از نظر بینپاسخ می .شد

انفرادی در همچنین میزان درآمد قابل توزیع قانونی، مشابه سود حسابداری برای موسسات حقوقی 

العمل دوم، سود قابل تقسیم عبارتست رمطابق با دستو .باشدمی (مانند فرانسه و آلمان)برخی کشورها 

در انگلستان تعدیالتی برای محاسبه سود قابل  .سود انباشته تحقق یافته منهای زیان انباشته تحقق یافته: از

تواند به ها میناشی از تجدید ارزیابی دارایی شود به عنوان مثال هزینه استهالکنظر گرفته می توزیع در

آن )های انفرادی توسط شرکت IFRSبا این حال حرکت به سوی  .طور اختیاری در نظر گرفته شود
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در  .ممکن است تحت تاثیر میزان شناسایی سود قرار گیرد( دسته که دارای سود قابل توزیع هستند

ممکن  ها نسبت به معیار سود،توانایی در پرداخت بدهی آمریکا خودداری از توزیع با تکیه بر معیار

 .حل بهتری برای اروپا باشداست راه

 

 های کوچک و خارج از بورسقوانین ویژه برای شرکت

 حالتی برای قوانین خاص

وجود  "گزارشگری تفاضلی"یا  "کوچک GAAPبزرگ در مقابل  GAAP"تاریخچه طوالنی از 

بارزترین مثال  ( .2449، ایرله 2449ایوانز و همکاران  ،1331جارویس ، 1334کیسی و شورت ) .دارد

در  .آمریکا تعیین نمود GGAPهای عضو بورس در به کارگیری برای شرکت SECتکلیفی است که 

توانستند از حسابرسی و انتشار های کوچک با استفاده از دستورالعمل چهارم میاتحادیه اروپا شرکت

های کوچک این اساس شرکت بر .مطابق قوانین ملی تهیه شده بود معاف شوندهای مالی که صورت

نفر کارمند داشته باشند و ارزش پولی حاصل از گردش مالی  94شد که زیر هایی اطالق میبه شرکت

کمیسیون اتحادیه  2443ای دیگر در حال تغییر باشد در سال ای به دورهها از دورههای آنو کل دارایی

این بخشنامه ابتدا خطاب  .بیانیه مشوررتی را که با بخشنامه چهارم و هفتم در تضاد بود منتشر نموداروپا 

های بزرگتر تجویز های کوچک بود اما بعدها برخی الزامات را برای شرکتبه حسابداری شرکت

 .نمود

نتشر کرد که ای را برای بخشنامه چهارم منویس اصالحیهپیش 2443مهمتر از آن کمیسیون در سال 

خردها به  .داد از اجرای دستورالعمل معاف باشندبودند اجازه می "خرد"به اعضای اتحادیه که 

فروش یک میلیون یورویی و  کارمند، 14: شد که دو یا سه معیار زیر را نداشته باشندموسساتی گفته می

یه اروپا این معیارها را از آنجایی که اکثر کشورهای عضو اتحاد .های نیم میلیون یوروییدارایی

ممکن بود طرح پیشنهادی منجر به تغییرات مهمی شود و این تغییرات بستگی دارد به این که  نداشتند،

چگونه کشورهای عضو، معافیت را به صورت قانونی و با چه قوانینی به اجرا درآورند اگر که قرار 

 .نباشد این قوانین به آنها تحمیل شود

های خاصی از نسخه هایی از کشورهایی هستند کهو نیوزیلند نمونه انگلستان، هنگ کنگ

استانداردهای گزارشگری  .برندهای کوچک به کار میاستانداردهای حسابداری خود را برای شرکت

منتشر شد که چکیده آن  1332در اصل در سال ( FRSSE)های کوچکتر مالی برای شرکت

همان تعریفی است  "کوچک"های منظور از شرکت .شا بوداستانداردهای اصلی و کاهش الزامات اف
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گیری استانداردهای اصلی مساله مهم این است که قوانین اندازه. که در پاراگراف قبلی به آن اشاره شد

های کوچک با مشکلی مواجه شوند همچنین اگر شرکت .به اندازه کافی تحت تاثیر قرار نگرفته است

 .ها مجبورند که به استانداردهای اصلی مراجعه کننداین شرکت شد،قادر به حل آن نبا FRSSEکه 

FRSSE الزم است که به عنوان نتیجه تغییرات سایر استانداردها، به طور مداوم تجدیدنظر گردد. 

 

IFRS  های کوچک و متوسطبرای شرکت (SMEs) 

اند و هدف نگارش شدهعمده استانداردها تنها با یک ذهنیت  ،IASCسرتاسر حیات کمیته قدیمی  در

با این  .های بزرگ فهرست شده در بورس بوده استهای مالی تلفیقی شرکتاصلی آنها تهیه صورت

-برای شرکت IFRSهایی جهت نسخه مناسبی از درخواست IASBهای آغازین فعالیت حال در سال

آغاز نمود  2448پروژه خود را در سال  IASB .ارائه شد( SMEs) های کوچک و موسسات متوسط

 و این درحالی بود که بسیاری از اعضای هیات مدیره و کارکنان فنی ارشد معتقد بودند که این کار،

به همین منظور جهت محافظت از پروژه عضو  .هیات را از وظیفه اصلی خود دور خواهد کرد

  IASBبه رییس هیات مدیره  را رش خودگزارشگر پیشرفت پروژه، مامور شد تا به طور مستقیم گزا

 .تقدیم کند

برای تمامی  IFRSیا آفریقای جنوبی که اتخاذ  قبرس، نیوزلند و در کشورهایی مانند استرالیا،

یا موسسات  های کوچک ودر شرکت IFRSاهداف مصوب شده است، ممکن است به کارگیری 

همانطور که جلوتر خواهید  .ها باشدشرکتولیت این ئمس راهی مفید برای کاهش بار خارج از بورس،

های را برای شرکت IASBنویس ارائه دید کشوری مانند آفریقای جنوبی بسیار مشتاق بود که پیش

با این حال این موضوع که چرا برخی کشورها  .کوچک و متوسط خود به کار گرفته و مصوب کند

ضمن این  اند،مالی تلفیقی خود مصوب کرده هایرا تنها برای صورت IFRSمانند فرانسه و آلمان که 

که ارتباط تنگاتنگی بین حسابداری و مالیات در این کشورها برقرار است، به سرعت روشن نخواهد 

 SMEبرای IFRS  ای اززنی و استدالل برای نسخهبا این اوصاف کمیسون اروپا پیشرو در چانه .شد

استانداردسازی مشروط از حسابداری و پس از آن یک مبنای این امر تا حدودی بیانگر دیدگاه  .بود

المللی از قابلیت قیاس بین IASBباشد این اهداف کامال متفاوت از هدف مالیاتی مشترک اروپایی می

 توان گرفت این است که کمیسیون اروپا خواستار استانداردای که مینتیجه .گذاران استبرای سرمایه
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SME های بیشتری نسبت به استانداردسازییرنده سادهبوده است که دربرگ IASB به عنوان ) باشد

 (IFRSگیری از های اندازهمثال تفاوت

یک مقاله  2440در سال  .را آهسته نمود IASBگیری حرکت پروژه موضوع مبانی متفاوت اندازه

هد برخی در اصل تصمیم گرفت که اجازه د IASBانتقادی منتشر شد که بازخورش این بود که 

های بسیار تفاوت .ها و منافع به کار گرفته شودگیری براساس مبانی ارزیابی هزینههای اندازهتفاوت

شد تعدادی از  لحاظ شد اما همانطور که در زیر توضیح داده خواهد 2442نویس کمی در ارائه پیش

 .افزوده شدند 2443 نهایی ها به استاندارداین تفاوت

بود اما تصمیم گرفته شده ( SME)های کوچک و متوسط عنوان پروژه، شرکتبا وجود این که 

ها نباشد اما این که موسسه گزارشگری دارای منافع عمومی است و بود که نکته کلیدی اندازه شرکت

پیش نویس اولیه راجع به موسساتی بودکه  .ها آورده شده است مدنظر بودیا این که در فهرست شرکت

بانکی یا امانتی مشغول به کار  ای،های بیمهی نداشتند مثال در مشاغلی چون فعالیتپاسخگویی عموم

نهادهای "این نام به  2443بود اما در ژانویه  "نهادهای خصوصی"عنوان پروژه  2443طی سال  .نبودند

 این حال اگرچه قلمرو همچنان باقی با .تغییر نام یافت( NPAEs) "ولیت پاسخگویی عمومیئفاقد مس

های کوچک و یا همان شرکت) SMEsچنان در حوزه استاندارد ها به مانده است اما عنوان هم

نیز  "خصوصی"نتیجه و اصطالح بی "NPAV"به ویژه به این دلیل که اصطالح  اشاره دارد،( متوسط

های کوچک و متوسط در چین در مالکیت دولت به عنوان مثال بسیاری از شرکت. )گمراه کننده بود

 (.ستا

به اضافه رهنمودها و مبانی )صفحه نوشته شده است  234در  IFRSمربوط به  SMEاستاندارد 

 .صفحه است IFRS 2344حالی است که مجموع کل استانداردهای  و این در( گیریبرای نتیجه

یک  SME هر فصل از استاندارد .تر استهمچنین این استاندارد بهتر نوشته شده و خواندن آن راحت

 بسیاری از الزامات افشا  در استاندارد. دهدرا پوشش می IFRSفصل از مجموع کامل استانداردهای 

SME هایی کم یا زیاد برخی موارد گزینه در کاهش داده شده برخی استانداردها به طور کل حذف و

 .استصورت پذیرفته   SMEدر استاندارد IFRS های چندی در مقایسه باسازیساده. شده است

، (IAS33)سهم  هر ، سود(IFRS8)ها گزارشگری بخش: استانداردهای حذف شده عبارتند از

 (.IAS34)ای گزارشگری میان دوره
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هایی در دهد که بیانگر تفاوتنشان می SME-IFRSهایی را در سازیساده 0جدول شماره 

IFRS باشدهایی میحذف گزینهها ناشی از اضافه نمودن و برخی ناشی از برخی تفاوت .باشدمی. 

 این مورد درباره .اندهای اجباری شدهدرمان با IFSR هایی درها جایگزین گزینهبرخی از این تفاوت

IAS 40  مورد  در .باشدمی 0در جدول شمارهIAS20 های به جای انتخابی از گزینهIFRS با ،

و  9گونه که در جدول شماره  همان .جایگزین شده است SME-IFRS  الزامات کامال متفاوتی در

سازی های پیچیده را حذف و به سادهبرخی از گزینه SME-IFRSنشان داده شده است،  1شماره 

سازی های بیشتری صورت گران معتقد بودند که باید سادهبرخی تحلیل .ها پرداخته استبرخی گزینه

و حسابداری مالیات معوق وجود نداشته  ها به عنوان اجاره عملیاتی تلقی شودپذیرد مثال تمامی اجاره

کند را در موسسات خصوصی ملزم می IFRS تنها یک مورد وجود دارد که به کارگیری کامل .باشد

های به عبارت دیگر شرکت (.IAS39به عنوان مثال )گیری و شناخت ابزارهای مالی است وآن اندازه

گیری ابزارهای مالی به جای بکارگیری کوچک و متوسط مجاز هستند که در بحث شناخت و اندازه

 .کامل را به کارگیرند  IFRS، 0سازی شده جدول شماره نسخه ساده

های کوچک و ها شرکتدر موسسات حقوقی نظیر اعضای اتحادیه اروپا باید دید که آیا آن

ل در برای مثا .خواهند کرد SME-IFRSمتوسط عضو اتحادیه را مجاز و یا حتی ملزم به بکارگیری 

را با  UK GAAPانگلستان، هیات استانداردهای حسابداری این کشور اعالم کرد که مایل است 

SME-IFRS اگر اتحادیه اروپا و یا سایر نهادهای قانونی  ها جایگزین نمایدبرای بسیاری از شرکت

از  به اندازه کافی ساده نیستند، ممکن است سطح دیگری IASBدیگر معتقدند که استانداردهای 

ها معنادار و های کوچکتر ایجاد شود که ممکن است برای اکثر شرکتقوانین حسابداری برای شرکت

 .قابل استفاده باشد
 

 IFSRهایی از تفاوت: IFRS – SME:  0جدول شماره 

استانداردها در 

IFRS کامل 
 ساده سازی

IAS12 

برای شرکتهای فرعی و  های حاصل از مالیات معوق روی سودهای پرداخت نشدهشناخت بدهی

بینی مشارکت مخصوص تنها در صورتی مجاز است که احتمال پرداخت آن در آینده قابل پیش

 .وجود داشته باشد

IAS16 های اسقاط جهت محاسبه استهالک الزم نیستبررسی مستمر ارزش. 

IAS20 کمکهای مالی دولت هنگامی به  عنوان درآمد شناسایی شود که دریافت شود. 

IAS21 تنها در زمانی که ارز در و زیان حاصل از تسعیر ارز الزم نیست، بندی مجدد سودطبقه 
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 .شعبه خارجی فروخته شود درآمد شناسایی شود 

IAS23 نظر گرفته شود به عنوان هزینه در های پیمانکاری بایداستقراض بابت فعالیت. 

IAS38 نظر گرفته شوند رهای توسعه باید به عنوان هزینه دتمامی هزینه. 

IAS38/IFRS3 
تنها بهای تمام شده کاهش یافته و ) .های مالی الزم نیستای برای فروش داراییطبقه جداگانه

 (شود اختیار خرید یا فروش به قمیت بازار ذکر معامالت برگ

IAS40 

، (کندپیشنهاد می IFRS  که گونه همان) منصفانه ارزش و شده تمام بهای نیب انتخاب جای به 

  یاضاف نهیهز و تالش چیه بدون که شود استفاده یزمان تنها فقط وارزش منصفانه تنها 

 .باشد رییگاندازه قابل

IFRS 5 نشود گرفته نظر در ایجداگانه طبقه رجارییغ هایییدارا فروش برای. 

 

 IFRS-SMEهای حذف شده از گزینه:  9جدول شماره 

استانداردها در 

IFRS کامل 
 گزینه حذف شده

IAS16 اموال و تجهیزات با معیار ارزش منصفانه آالت،اجازه برای ارزشگذاری مجدد ماشین 

IAS19  برای حل مشکل سود و زیان بیمه عمر( کریدوری)روش داالنی 

IAS38 های نامشهود خاص با معیار ارزش منصفانهاجازه برای ارزشگذاری مجدد دارایی 

 
 IFRS-SMEهای اضافه شده به  گزینه: 1شماره جدول 

استانداردها در 

IFRS کامل 
 گزینه اضافه شده

IAS1 
و زیان جامع را با صورت تغییرات در حقوق صاحبان  توان تحت شرایط خاص صورت سودمی

 .سهام ترکیب کرد و به عنوان صورتحساب درآمد و سود انباشته گزارش نمود

IAS19 
انتظار حقوق و  تعهدات بازنشستگی ساده گردد مثال حساب افزایش مورد محاسبات مربوط به

 .دستمزد لحاظ نگردد

IAS27 گذار معاف شوندهای سرمایههای مادر از تهیه صورتشرکت. 

IAS28/31 
توانند بهای تمام شده یا ارزش منصفانه را برای های وابسته و مشارکت مخصوص میشرکت

 (به جای استفاده از روش ارزش ویژه)خود به کار ببرند های مالی تلفیقی صورت
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 خالصه

 به را ملی قوانین هنوز انتشار، برای و داخلی مقاصد برای دنیا، در شده انجام هایحسابداری از بسیاری

 حسابداری موضوعات هنوز که است یحال در نیا گیرندمی کار به المللیبین قواعد و قوانین جای

 شامل موضوعات این بماند، باقی تاکنون المللیبین هایتفاوت شده باعث که دارد وجود بسیاری

 .باشدمی مالی ابزارهای و قوانین سایر و بازنشستگی تعهدات و حقوق نامشهود، هایدارایی حسابداری

 نفوذ برابر در مقاومت و تغییر برای تمایل عدم ازجمله هستند، ملی قوانین ابقای باعث متعددی دالیل

 و مالیات به مربوط محاسبات با ملی قوانین بیشتر تطابق جمله از دارد وجود نیز بهتری دالیل. "بیگانه"

 .کشور هر در درآمد توزیع

 .است ملی قوانین از برخی ویژگی بورس، از خارج و ترکوچک هایشرکت برای الزامات کاهش

 که است هاییشرکت برای خصوصا متوسط، و کوچک هایشرکت برای IASB استانداردهای

 این .است کامل IFRS از ترخالصه SMEs مخصوص استاندارد .ندارند عمومی پاسخگویی ولیتئمس

 .شودمی شامل را بسیاری هایسازی ساده گیریاندازه مبحث در استاندارد
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