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 مقدمه 
 مهم چارچوب دو کنند،می منتشر و تهیه را مالی هایصورت که هاییشرکت برای ،متحدهیاالتا در

 حسابداری شدۀپذیرفته اصول :از عبارتند چارچوب دو این .دارد وجود (FRF)1مالی گزارشگری

(GAAP)2 خاص مقاصد با هاییچارچوب و (SPF)3، حسابداری جامع مبانی عنوانبه آن از ترپیش که 

(OCBOA)4 قرار چارچوب دو این در که هاییشرکت برای ،(1شماره ) جدول مطابق .شدمی یاد 

 قرار استفاده مورد و برگزیند ندتوانمی هابنگاه که دارد وجود هایگزینه استثناء، چند جزبه ،گیرندمی

 مقالۀ حال، این با است؛ شده پرداخته مالی گزارشگری هایچارچوب کلی مرور به مقاله در این دهند،

 .پردازدنمی هاچارچوب این در موجود هایگزینه تفصیلی تحلیل به حاضر

 :مالي گزارشگری چارچوب ماهیت
 کنندگاناستفاده به مالی اطالعات ارائه .است مالی حسابداری فرآیند نهایی محصول مالی گزارشگری

 یهاگزارش قالب در تجاری، واحد از خارجی کنندگاناستفاده و داخلی کنندگاناستفاده از اعم مختلف،

 کنندگاناستفاده اطالعاتی نیازهای ینتأم هدف با که حسابداری هایگزارش از گروه آن .است حسابداری

 چارچوب .گیردمی قرار مالی گزارشگری عمل حیطه در ،شودمی ارائه و تهیه تجاری واحدهای از خارج

 .آوردمی فراهم را مالی هایگزارش ارائه و تهیه زیربنای که است مفاهیمی مجموعه مالی، گزارشگری نظری

 که است مفاهیمی شناسایی برای حسابداری، استانداردهای تدوین به کمک نظری چارچوب اصلی هدف

 نظری چارچوب .شود مالی گزارشگری استانداردهای و اصالح توسعه زمان در مستمر طور به دتوانمی

 تعیین و موجود مالی گزارشگری استانداردهای تفسیر و درک در دتوانمی همچنین مالی گزارشگری

 وجود خاصی، رویداد یا معامله یک برای بخصوصی تفسیر یا استاندارد هیچ که زمانی حسابداری، مشیخط

 را تفسیری یا استاندارد هیچ الزامات و نیست تفسیر یا استاندارد نظری چارچوب .نماید نقش ایفای ندارد،

 نظر تجدید جدید استانداردهای توسعه در توجهی قابل تأثیر نظری چارچوب حال، این با .کندینم باطل

 [14]داشت خواهد شده

 استفاده در مالی هایصورت کنندگانتهیه به کمک مالی، گزارشگری نظری چارچوب دیگر اهداف جمله از

 مالی گزارشگری استاندارد صورتبه هنوز که یموضوعات با برخورد در و مالی گزارشگری استانداردهای از

 با مطابق مالی هایصورت آیا اینکه درباره قضاوت به یدهشکل در حسابرسان به کمک ،اندیامدهدرن

 تفسیر در مالی هایصورت کنندگاناستفاده به کمک و نه یا هستند مالی گزارشگری استانداردهای

 بنابراین .باشد مالی گزارشگری استانداردهای با مطابق شدهیهته مالی هایصورت در موجود اطالعات

 به کمک در مهمی نقش حسابداری، استانداردهای کنندگان تدوین هیات از غیر نظری، چارچوب

 .دارد مالی هایصورت کنندگاناستفاده و حسابرسان ،کنندگانتهیه مثال، برای دیگر، یهابخش

                                                           
1 Financial Reprting Frameworks 
2 Generally AcceptedAccounting Principles 
3 Special Purpose Frameworks 
4 Other Comprehensive Bases of Accounting 
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 :مالي گزارشگری نظری چارچوب تدوین رویکرد
 و هاسازمان اندیشمندان، هاییتفعال و هاپژوهش مطالعات، به حسابداری ادبیات از یاعمده بخش

 نظری مبانی و اهداف مجموعه تدوین در مالی گزارشگری و حسابداری استانداردگذاری یاحرفه نهادهای

 در مجموعه این یهامؤلفه .گرددیبازم تجاری واحدهای گزارشگری چگونگی و دامنه اهمیت، با مرتبط

 یریگاندازه نظام شناخت، اطالعات، کیفی هاییژگیو ،کنندگاناستفاده اهداف، شامل حسابداری ادبیات

 پاسخگویی رویکرد و گیرییمتصم در سودمندی غالب رویکرد دو .باشدیم اطالعات ارائه نحوه -افشاء و

 در سودمندی بر مبتنی چارچوب در .باشندیم مطرح مالی، گزارشگری نظری چارچوب تدوین در

 اقتصادی گیرییمتصم برای مفید اطالعات ساختن فراهم مالی، گزارشگری اصلی هدف ،گیرییمتصم

 بر رویکرد این تمرکز .است مطلوب باشد صرفهبهمقرون اینکه بر مشروط مربوط، و اتکاقابل اطالعات .است

 هاییازمندین و تصمیمات ،اعتباردهندگان و گذارانیهسرما بر یدتأک با مالی هایگزارش کنندگاناستفاده

 عمدتا   که مرسوم مالی نظری چارچوب در .است اطالعات یریکارگبه و تحلیل برای آنان توان و اطالعاتی

 یگذارارزش مبنای اولویت و پولی صرفا  یریگاندازه نظام ،باشدیم گیرییمتصم در سودمندی بر مبتنی

 مالی یریپذانعطاف و مالی عملکرد مالی، وضعیت گزارش به رویکرد این در افشاء .باشدیم شدهتمام بهای

 صورتبه چه حسابداری مختلف یهاانتخاب در گیران تصمیم رفتار بر چارچوب این .شودمی منتهی

 از استفاده با رفتار اصالح بر مطالعه از فردی، گیرندهیمتصم .دارد اصرار گروهی صورتبه چه و شخصی

 از استفاده با بهادار اوراق بازار تحقیقات از گروهی گیرندهیمتصم .بردیم بهره غیره و روانشناسی فنون

 .شودمی مندبهره موجودی، یدوفروشخر تصمیمات و سهام قیمت

پاسخگو  بین اطالعات جریان مناسب سیستم یک ایجاد حسابداری هدف پاسخگوی، بر مبتنی چارچوب در

 بر .است شده بنا دوطرفه ارتباط یک پایه بر چارچوب این .است (2خواه حسابخواه )پاسخ با (1حسابده)

 حریم یک اطالعات، افشای در دارد حق پاسخگو که طورهمان بداند، دارد حق خواهپاسخ ارتباط این اساس

 شرکت، یک .باشد یسازمانبرون یا یسازماندرون است ممکن پاسخگو ارتباط .باشد قائل خود یبرا قانونی

 کارگری، هاییهاتحاد شهروندان، ،اعتباردهندگان سهامداران، به باید آن، تابعه یهاسازمان یا دولت، یک

 سلسه طبقه بر مدیران و کارمندان نیز سازمان درون .باشد پاسخگو مردم، عموم یطورکلبه و مشتریان

 کردن فراهم به ملزم پاسخگو پاسخگویی، ارتباط اساس بر .[13]هستند پاسخگو یکدیگر مقابل در مراتب

 جریان از را هاآن دارد وظیفه سوم طرف عنوانبه نیز حسابداری .است خواهپاسخ برای خاصی اطالعات

 ینتمب رویکرد مرسوم گزارشگری نظری چارچوب غالب رویکرد ازآنجاکه .سازد مطمئن اطالعات صحیح

 برخی در صرفا  و است نیافته چندانی توسعه و بسط پاسخگویی بر مبتنی رویکرد باشدیم گیرییمتصم بر

 نظری مفاهیم که است الزم نکته این یادآوری .است شده پرداخته آن به دولتی مالی گزارشگری موارد

 .باشدیم تصمیم در سودمندی رویکرد بر مبتنی نیز ایران گزارشگری

                                                           
1 Accountor 
2 Accountee 
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 امریکا متحدهیاالتا حسابداری شدۀیرفتهپذ عمومي اصول در انتخاب قابل هایگزینه
شرکت اما مجزاست، انتخاب قابل گزینه چهار شامل متحدهیاالتا حسابداری شدۀیرفتهپذ اصول امروزه، 

 .اجراستقابل برایشان که بگیرند نظر در را هاییگزینه تنها باید ها

 (خصوصی) غیردولتی و دولتی هایشرکت برای انتخاب قابل هایگزینه از یکی .قوانین ینتدو یتهكم

 1(ASC) حسابداری شدۀینتدو استانداردهای ویژه، طوربه یا ـ آمریکا حسابداری شدۀیرفتهپذ اصول

 آمریکا معتبر شدۀیرفتهپذ اصول تمامی شامل که است، 2(FASB) مالی حسابداری استانداردهای یئته

 در که هستند قواعد بر مبتنی استانداردهای از ایمجموعه حسابداری شدۀینتدو استانداردهای .شودمی

 اصول پیچیدگی منصفانه، ارزش حسابداری شرایط همچون اخیر، هایالحاقیه .اندآمده صفحه هزاران

 استانداردهای» هایالحاقیه .است کرده تشدید یتوجهقابل شکل به را آمریکا حسابداری شدۀیرفتهپذ

 به هاگذاریسرمایه» نام به ASU 2014-01مانند  هاییروزرسانیبه قالب در «شدهینتدو حسابداری

 قیمتارزان مسکن هایپروژه در گذاریسرمایه حسابداری مشترک، هایگذارییهسرما و ویژه ارزش روش

 [6] .هستند «ییدشدهتأ و

 هایشرکت برای انتخاب قابل دوم گزینه .3(IFRS) مالي گزارشگری الملليبین استانداردهای

 المللیبین یئته) 4IASB توسط که است، مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای خصوصی و دولتی

 استانداردهای از یامجموعه حسابداری المللیینب استانداردهای .شودمی منتشر (حسابداری استانداردهای

 تهیه (لندن در مستقر) حسابداری، المللیینب استانداردهای تدوین یئته توسط که است حسابداری

 اتخاذشده ایران جملهمن کشور 120 از بیش و تجاری واحد 12000 حدود توسط استانداردها این گرددیم

 یادشده یئته ،شودمی جهان سطح در مالی هایصورت تهیه برای واحدی استاندارد یجتدربه و است

 مالی مؤسسات حسابرسی، بزرگ هایشرکت آن مالی ینتأم منبع و باشدیم کشور 15 از متشکل

 یئته رسالت و 5اندازچشم به نگاهی با .باشدیم المللیینب یهاسازمان سایر و تجاری واحدهای خصوصی،

 توسعه ،یئته این اولیه اهداف از یکی که شودمی نمایان ،المللیینب حسابداری استانداردهای

 .باشد المللینب سطح در اجراقابل و فهمقابل و باال کیفیت عموم، نفع به که است حسابداری استانداردهای

 مختلف یهاروش تا است کرده اتخاذ را مراحلی المللیینب حسابداری استانداردهای یئته باب، این در

 وضعیت و عملکرد بهتری شیوه به حسابداری هاییریگاندازه که سازد الزامی و دهد کاهش را حسابداری

 اطالعات کیفیت افزایش موجب اقدامات دو هر که است باور ابن بر یئته .سازند منعکس را شرکت مالی

 و مختلف یهاروش حذف که یابدیم افزایش صورتی در حسابداری اطالعات کیفیت .شودمی حسابداری

                                                           
1 Accounting Standards Codification 
2 Financial Accounting Standard Board 
3 International Financial Reporting Standard 
4 International Accounting Standard Board 
5 Landscape 
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 را مدیریت اختیار ،سازدیم منعکس را اقتصادی وضعیت حسابداری 1یهااندازه که یاگسترده افزایش نیز

باشد  شرکت اقتصادی وضعیت و عملکرد از ضعیفی بازتاب یاگونهبه حسابداری مقادیر افزایش برای

 حسابداری، المللیینب استانداردهای یئته باور به .سازد محدود ،(سود مدیریت طریق از نمونه طوربه)

 را حسابداری کیفیت ،کندیم حکایت را شرکت یربنایز اقتصادی هاییتفعال که حسابداری یهااندازه

 مدد هاآن به گیرییمتصم هنگام که آوردمی فراهم گذارانیهسرما برای را اطالعات زیرا ،دهدیم افزایش

 عمومی منافع جهت در که خصوصی و یرانتفاعیغ مستقل، است سازمانی (IFRS) بنیاد [12] ..رساندیم

 :از عبارت است آن اصلی اهداف که پردازدیم فعالیت به

 (االجراالزم) اجراقابل ،فهمقابل باال، یفیتباک واحد، مالی هایصورت مجموعه توسعه و ایجاد .1

 (IASB) مالی حسابداری استانداردهای تدوین یئته طریق از جهان سطح در یرشپذقابل .2

 یادشده استاندارهای دقیق یریکارگبه و استفاده بهبود .3

متوسط  و کوچک واحدهای و 2نوظهور اقتصادهای مالی گزارشگری نیازهای نمودن منظور و آگاهی .4

(SMEs) 

 .یفیتباک یهاحلراه اتخاذ به IFRS و ملی حسابداری استانداردهای نمودن همگرا .5

 امریکا حسابداری شدۀیرفتهپذ اصول با و هستند اصول بر مبتنی مالی گزارشگری المللیینب استانداردهای 

 تعیین برای (الیفو) وارده آخرین از صادره اولین روش از استفاده مانع زیرا دارند، یامالحظه قابل تفاوت

 .کندمی جلوگیری (درآمد تحقق مانند) صنعت ویژۀ هایراهنمایی ارائۀ از و شودمی کاال موجودی ارزش

 با اقتصادی مبادالت شفافیت و وضوح باال، یفیتباک همراه و اصول بر مبتنی نظری چارچوب یطورکلبه

 یکاییآمر استانداردهای به نسبت استانداردها این اجرای در را کمتری مشکالت کمتر، استثنائات و قوانین

 IASB مدنظر هاییژگیو از المللینب استانداردهای اجرای در بیشتر قضاوت اعمال توانایی و ؛بردارد در

 استانداردهای تمامی باید کنندمی انتخاب را مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای که کاربرانی .است

 مسئول هاآن است 3امنایئته عهده بر IASB و IFRS هاییتفعال بر نظارت و هدایت .بپذیرند را آن

 پاسخگو ،4نظارت یا پایش یئته به نیز امنایئته .باشدیم سازمان مالی ینتأم و IASB استقالل حفظ

 .[14]بود خواهد

 (5ها SME) متوسط و كوچك هایبنگاه برای مالي گزارشگری الملليبین استانداردهای
 اینجا در که یانکته .دهندمی تشکیل را جهان هایشرکت درصد 95 تقریبا  متوسط و کوچک یهابنگاه

 بزرگ تجاری واحدهای برای اساسا  عمومی مقاصد با مالی گزارشگری که است آن داشت توجه آن به باید

 قابلیت به توجه با باید متوسط و کوچک هایشرکت مالی گزارشگری کهیدرحال .است یافتهتوسعه و تدوین

                                                           
1 Measures 
2 Emerging Economics 
3 Trustee 
4 Monitoring Board 
5 Small and Medium-sized Entites 
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 روینازا .سازد برآورد را آنان اطالعاتی نیازهای بتواند تا شود ارائه و تهیه آن کنندگاناستفاده فهم و درک

 یا مباشرت اهداف به نسبت مالی گزارشگری برای گیرییمتصم در سودمندی و بودن مربوط ارزش

 توسط عمدتا  مالی اطالعات کوچک تجاری واحدهای در .شودمی تلقی تریتبااهم پاسخگویی و نمایندگی

 عمدتا   واحدها این مدیران مالی دانش و آگاهی همچنین و شودمی تهیه خاص اهداف برای مالک مدیران

 بستانکاران متوسط، و کوچک واحدهای مالی هایصورت و گزارشات اصلی کاربران .[11]باشدمی پایین

 کاربران به اطالعات افشاء و هستند (مالک غیر یا مالک) یرانمد و مالیاتی نهادهای ،هابانک بالفعل، و بالقوه

 اعتباری، و مالی مؤسسات ،هابانک ایران، ازجمله کشورها، اکثر در .شودمین تلقی یتبااهم چندان خارجی

 و مالی هایصورت و روندیم شمار به متوسط و کوچک یهابنگاه مالی ینتأم مالی منابع ینترمهم

 .[2]دارد آنان تصمیمات در مهمی نقش ساالنه، هایگزارش

 در و ...( و معامالت حجم فروش، مبلغ پرسنل، تعداد همچون) یکم معیارهای از کشورها از برخی در

 بودن بورسی-عمومی پاسخگوی قابلیت مالکیت، و مدیریت تمایز یا درجه) کیفی معیارهای از دیگر برخی

 یهابنگاه تعریف منظوربه اروپا اتحادیه .شودمی استفاده متوسط و کوچک هایشرکت تعریف برای ...(و

 اروپا اتحادیه که تعریف این بر اساس .شوند برآورده باید که کندیم معرفی معیار سه متوسط و کوچک

 :از اندعبارت معیار سه است کرده ارائه

 کارکنان شمار .1

 ساالنه گردش .2

 ساالنه ترازنامه .3

 و ساالنه گزارش و نیست نفر 10 از بیش هاآن کارکنان شمار که هستند ییهابنگاه خرد، یهابنگاه 

 هاآن کارکنان شمار که هستند ییهابنگاه کوچک، یهابنگاه نیست، یورو میلیون دو از بیش هاآن ترازنامه

 متوسط یهابنگاه و نیست، یورو میلیون ده از بیش هاآن ترازنامه و ساالنه گزارش و نیست نفر 50 از بیش

 به هاآن ترازنامه و ساالنه گزارش و نیست نفر 250 از بیش هاآن کارکنان شمار که هستند ییهابنگاه

 [15].نیست یورو میلیون وسهچهل و یورو میلیون پنجاه از بیش ترتیب

 و معدن صنعت وزارت معیارهای اساس بر متوسط، و کوچک هایشرکت یبندطبقه و تعریف ایران در

 واحدهای متوسط، و کوچک هایشرکت ،شدهاعالم رسمی آمارهای طبق .شودمی انجام (صمت)تجارت

 واحدهای عنوانبه نفر 50 از کمتر و متوسط واحدهای عنوانبه نفر 150 از کمتر پرسنل تعداد دارای تجاری

 عنوانبه را کار نیروی نفر 100 از کمتر یوکارهاکسب نیز ایران مرکزی بانک ،اندشده معرفی کوچک

 صنعت بخش فعاالن درصد 80 از بیش تجاری واحدهای این .[3]کندیم تلقی متوسط و کوچک یهابنگاه

 کیفی و کمی معیارهای ترینمهم فاقد بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته هایشرکت .دهندیم تشکیل را

 دارای موارد اتفاقبه قریب اکثر در بورسی هایشرکت دیگربیانبه .است متوسط و کوچک هایشرکت

 روینازا .دارند مسئولیت عمومی پاسخگویی به نسبت اینکه ترمهم و نفرند 150 از بیش پرسنل تعداد

بنگاه .ندارد چندانی مصداق متوسط و کوچک هایشرکت برای عمومی مالی گزارشگری با مرتبط مفاهیم
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 است ممکن هابنگاه این شوند؛ دولتی ندارند قصد که هستند غیردولتی هایشرکت متوسط و کوچک های

 .باشند نشدهثبت یا شدهثبت

 در و هستند اصول بر مبتنی متوسط و کوچک هایبنگاه برای مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 محتوای تا شودمی تالش اصول بر مبتنی رویکرد در اند؛داشته نظر در را نوظهور اقتصادهای طراحی، هنگام

 استانداردها از مختلفی تفاسیر توانمی بنابراین، شود داده رجحان هاآن شکل بر معامالت اقتصادی

 مالی گزارشگری المللیبین «کامل» استانداردهای مجموعه از ترساده بسیار گزینه این هرچند .[4]داشت

 مجموعه همچنین .است ممنوع کاال موجودی ارزش تعیین برای الیفو روش از استفاده هم هنوز اما است،

 در ایسرمایه مخارج عنوانبه را توسعه و تحقیق مخارج مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای کامل

 دوره هزینه عنوانبه دو هر متوسط و کوچک یهابنگاه برای المللیبین استانداردهای در اما گیردمی نظر

 .[5]شوندمی گرفته نظر در

 المللیبین استانداردهای در اطالعات افشای الزامات شودمی اشاره که اصلی دلیل دو به همچنین

 دلیل به استانداردها این اینکه اول است، یافته کاهش متوسط و کوچک هایشرکت برای مالی گزارشگری

 .نیستند مفید و مناسب ،کنندگاناستفاده اطالعاتی نیازهای با ارتباطییب و فایده -هزینه مالحظات

 المللیبین حسابداری استانداردهای کامل مجموعه در اطالعات افشای موارد از بعضی نمونه، عنوانبه

 متوسط، و کوچک واحدهای با متناسب شرایط و رویدادها سایر معامالت، با مقایسه در مالی گزارشگری

 ،شدهحذف موارد اینکه دوم و دارد سرمایه عمومی بازارهای در گذاریسرمایه هایتصمیم با بیشتری ارتباط

 کامل مجموعه از که هستند حسابداری هایرویه و هاموضوع شناسایی و گیریاندازه اصول با مرتبط

 در دسترس در و شدهساده هایروش با و شدهحذف مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 توجه نکته این به است الزم .اندشده جایگزین متوسط و کوچک واحدهای برای یادشده استانداردهای

 انتخاب متوسط و کوچک هایبنگاه برای را مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای که هاییشرکت شود،

 ضروری هاشرکت این در ایمقایسه مالی هایصورت ارائه و بپذیرند را استانداردها تمامی باید کنندمی

 وکارهایکسب برای متوسط، و کوچک هایبنگاه برای مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای .است

 [9] .است مناسب کوچک

 (.FASB) مالي حسابداری استانداردهای هیئت 1(PCC) خصوصي هایشركت شورای

 هایشرکت شورای گزینه آمریکا، حسابداری شدۀ پذیرفته عمومی اصول در انتخاب قابل گزینه جدیدترین

 مشخص تا شد تأسیس 2(FAF) مالی حسابداری بنیاد توسط 2012 سال در نهاد این .است خصوصی

 این دلیل .است ضروری آمریکا در خصوصی هایشرکت برای حسابداری شدۀ پذیرفته اصول وجود شود

 شورای .بود دولتی و خصوصی هایشرکت هایگیریاندازه و هاارزیابی در اختالفاتی وجود اصوال  موضوع

 پذیرفته اصول با مطابق را شانمالی هایصورت باید که ایخصوصی هایشرکت برای خصوصی هایشرکت

                                                           
1 Private Company Council 
2 The Financial Accounting Foundation 
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 حسابداری برای دیگری هایگزینه و هاجایگزین بررسی و وجوجست در کنند تهیه آمریکا حسابداری شدۀ

 .است (سرقفلی و مشتقه اوراق)

 آید،نمی حساببه استاندارد وضع برای مستقلی و دارصالحیت نهاد که خصوصی، هایشرکت شورای 

 هایشرکت شورای پیشنهادی استانداردهای تمامی .است مالی حسابداری بنیاد امنایهیئت نظارت تحت

در قالب  استانداردها این سپس، و برسند مالی حسابداری استانداردهای هیئت تصویب به باید خصوصی

 منتشر (خصوصی هایشرکت شورای اجماع مانند) عنوان همین با و حسابداری استانداردهای روزرسانیبه

 هاییجایگزین و باشدمی آمریکا حسابداری شدۀ پذیرفته اصول مکمل خصوصی هایشرکت شورای .شوند

بنگاه نه اندخصوصی هایشرکت اختیار در تنها هاجایگزین این اما کند،می پیشنهاد حسابداری برای را

 .دولتی های

 کاهش آزمون به تنها کهدرحالی تا دهدمی اجازه خصوصی هایشرکت به جدید استانداردهای از یکی

 کمتر یا سال 10 در و مستقیم خط روش به را سرقفلی پردازند،می معامله شرایط تغییر درنتیجۀ ارزش

 ترکیب در .داد کاهش را سرمایه و هادارایی سودها، باید شناسیروش این اساس بر .کنند مستهلک

 تا باشد، الزم نامشهود هایدارایی حسابداری هنگام است ممکن خصوصی، هایشرکت تجاری، واحدهای

 .کنند استفاده جدیدی استاندارد از

 انتخاب .نیستند خصوصی هایشرکت شورای استانداردهای تمامی پذیرش مستلزم خصوصی هایشرکت 

 در خصوصی شرکتی که است آن مستلزم خصوصی هایشرکت شورای جدید استاندارد چند یا یک

 [17].کند افشاء را تریبیش موارد مالی هایصورت در «اشحسابداری هایرویه اهم خالصۀ»

 خاص مقاصد با هایيچارچوب

 هایصورت انتشار به نیازی که هستند ایخصوصی هایشرکت اختیار در خاص مقاصد با هاییچارچوب 

 ،صرفهبهمقرون مالی هایصورت هاچارچوب این .ندارند حسابداری شدۀ پذیرفته اصول بر مبتنی مالی

 اطالعات کاربران و غیردولتی اقتصادی هایبنگاه صاحبان اختیار در را مفیدی و ساده ،اعتمادقابل مربوط،

 یجر تحلیل مانند) کاربران مختلف اطالعاتی نیازهای برآوردن موضوع این حلراه .دهندمی قرار مالی

 .است (نقدی یهاآن

 خاص مقاصد با هاییچارچوب در محبوبی بسیار گزینه 1درآمد بر مالیات مأخذ .درآمد بر مالیات مبنای

 بخش انتخاب با اینکه اول .کند منعکس را اقتصادی واقعیت گذاردنمی که دارد عمده نقص دو اما است،

 سیستم شکل به تسریعی استهالک از استفاده نیز و امریکا متحدهیاالتا داخلی درآمد ادارۀ قانون 197

 خالص سود مستقیم، خط استهالک روش یجابه 2(MACRS) شدهتمام بهای سریع بازیافت شدۀ تعدیل

 یا) مستقیم حذف روش با دریافتنی هایحساب ارزیابی اینکه دو و شد خواهد داده نشان واقع از کمتر

                                                           
1.Income Tax Basis 
2.Modified Accelerated Cost Recovery System 
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 خالص سود شدن متورم سبب ذخیره ایجاد روش از بیش (مشخص مطالبات سوخت مستقیم حذف روش

 .آوردمی وجود به را تطابق با مرتبط مسائل که شودمی

 برای اما گیردمی قرار استفاده مورد ندرتبه هرچند خالص نقدی مبنای حسابداری روش .1نقدی مبنای

 این در .شود برده بکار دتوانمی گیرندمی قرار خاص مقاصد با هاییچارچوب دستۀ در که هاییشرکت

 و خالص نقدی ورودی یهاانجری حسابداری، دورۀ هر در .است سرمایه با برابر نقد وجوه چارچوب

 خالص یهاانزی و خالص نقدی خروجی هاییانجر بد، سال یک در بود؛ خواهند یکسان خالص درآمدهای

 مبنای حسابداری روش از معموال  هاتراست و اموال مدنی، هایگذاریسرمایه .بود خواهند یکدیگر بازتاب

 .کنندمی استفاده نقدی

 2شدهیلتعد نقدی مبنای

 مقاصد دارای چارچوبِ این .رودمی شمار به خالص نقدی محبوب مبانی از یکی شدهیلتعد نقدی یمبنا

 به ترکیبی رویکردی دهندۀنشان رود،می کار به دو هر غیرانتفاعی و انتفاعی هایبنگاه در که خاص،

دارایی ثبت .کندمی تلفیق را خالص نقدی و کامل تعهدی هایروش معین هایویژگی که است حسابداری

 ،هاآن به مربوط استهالک و (اندشده اییهسرما مالی هایصورت در که هاییبدهی و هاداراییثابت ) های

 در درآمد بر مالیات و هاآن به مربوط بهرۀ هزینه و یجار یرغ و جاری یهااستقراض به مربوط هایبدهی

 هایاجاره ثبت ،شدهیلتعد نقدی مبنای در .است حسابداری به ترکیبی رویکرد دهندهنشان جاری دوره

 گذاشته کنار جاری دوره تجاری پرداختنی و دریافتنی هایحساب و معوق درآمد بر مالیات ای،سرمایه

 .[16]اندشده

 نظارتي مبنای

 خاص مقاصد با چارچوبی گویند،می نیز 4(RAP) نظارتی حسابداری اصول آن به که ،3نظارتی مبنای

 است ایحسابداری قانونی مبانی از یک هر شامل نظارتی مبنای .شودمی استفاده آن از ندرت به که است

 کار به مناسب هایکارگزاری توسط مالی هایصورت این .دارند نیاز بدان دولتی نظارتی هایکارگزاری که

 قوانین با مطابق که است بیمه شرکت مالی امور آن از نمونه یک .است محدود هاآن از استفاده و روندمی

 [19].است امریکا متحدهیاالتا دولتی بیمۀ کمیسیون حسابداری

 متوسط و كوچك هایبنگاه برای آمریکا رسمي حسابداران انجمن مالي گزارشگری چارچوب

 جدیدترین متوسط و کوچک هایبنگاه برای آمریکا رسمی حسابداران انجمن مالی گزارشگری چارچوب

 منتشر 2013 ژوئن در که انتخاب، قابل گزینه این .رودمی شمار به GAAP غیر مالی گزارشگری گزینه

 رویداد شرایط و وقایع مورد در قضاوت سبب که اصول، بر مبتنی چارچوب این .است صفحه 200 تنها شد،

 درآمد بر مالیات روش چند و تعهدی حسابداری سنتی هایروش از ترکیبی شامل شود،می خاصی مالی

                                                           
1 Cash Basis 
2 Modifed Cash Basis 
3 Regulaory Basis 
4 Regulatory Accounting Principles 



 33 شماره ،1399 بهار ،یحسابرس و یحسابدار مطالعات          .122

 

 

 «منصفانه ارزش» اصطالح) تاریخی شدهتمام بهای گیری،اندازه برای در ابتدا چارچوب این تمرکز .است

 جدید انتخابی گزینه این اینکه به توجه با این، بر عالوه ؛بود( رودنمی کار به گیریاندازه مبنای عنوانبه

 .شدمی اطالعات افشاء لحاظ از هابنگاه خاطر آسودگی سبب داشت، همراه به را اطالعات افشاء کاهش

 حسابداری هایرویه با ارتباط در متوسط و کوچک هایبنگاه برای مالی گزارشگری چارچوب همچنین

 را هایانتخاب حق ها،تلفیق و درآمد بر مالیات بلندمدت، قراردادهای ها،آپاستارت هایهزینه به مربوط

 .دهند قرار استفاده مورد ندتوانمی که کندمی پیشنهاد هابنگاه به

 انجمن متوسط و کوچک هایبنگاه برای مالی گزارشگری چارچوب در غیرمترقبه اقالم و جامع زیان و سود

 برخالف همچنین نیست، ایمقایسه مالی هایصورت ارائه برای ضرورتی و ندارد وجود امریکا حسابداران

 به کاال موجودی ارزش تعیین متوسط، و کوچک یهابنگاه برای مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای

 به توجه با گزارشگری چارچوب این در که دهدمی نشان شواهد .است مجاز چارچوب این در الیفو روش

 چارچوب این در شده تفکیک موارد به توجه با و بوده متفاوت هاگذاریسرمایه هایبندیطبقه نحوه اینکه

 خواهد نیاز شدهبندیطبقه ایترازنامه به ،(هستند آمریکا حسابداری شدۀ پذیرفته اصول از تربیش که)

جریان صورت در و است مجاز چارچوب این در( ترازنامه مانند) مجزا مالی صورت یک نمایش ضمنا  .بود

 دستۀ در نه قرارداد مالی تأمین هایفعالیت دستۀ در باید را بانکی حساب از برداشتاضافه نقدی، های

 .[18]است شدهاستفاده نقد معادل جامع تعریف از که عملیاتی، هایفعالیت

 اندشدهیهته متوسط و کوچک هایبنگاه یبرا مالی یگزارشگر چارچوب در که را اییمال یهاصورت

 یهاآژانس و بهادار اوراق کارگزاری هایشرکت ها،بانک .کرد یحسابرس و بازبینی ،یآورجمع توانمی

 .هستند شده حسابرسی و بازبینیی مال یهاصورت این خواستار عمدتا  ینظارت

 متوسط و کوچک یهابنگاه برای مالی گزارشگری چارچوب است امیدوار آمریکا رسمی حسابداران انجمن

 ایگزینه به ستند،ین حسابداری شدۀینتدو استانداردهای از تیتبع به ملزم که ،یکاآمر یهابنگاه برای

 برنامۀ آمریکا رسمی حسابداران انجمن انتخابی، چنین ترویج و تقویت منظوربه .شود یلتبد ترجیحی

 به متوسط و کوچک یهابنگاه برای مالی گزارشگری چارچوب مورد در تا است کرده ایجاد را ایتوسعه

 هایبنگاه داوطلبانۀ ورود .دهد آموزش گذاریهسرما جوامع و هابیمه ،یکاآمر یرسم حسابداران بانکداران،

 چند متوسط و کوچک هابنگاه که است این مستلزم (هابانک مانند) ثالثی اشخاص و متوسط و کوچک

 گزارشگری چارچوب با مطابق مالی هایصورت تهیه آمادگی توافقاتی انجام و قراردادها عقد با قبل سال

 .باشند داشته را حسابداری شدهیرفتهپذ اصول بجای متوسط و کوچک هایبنگاه برای مالی

 این و نیست یحسابدار ۀشد فتهیرپذ اصول متوسط و کوچک یهابنگاه برای مالی گزارشگری چارچوب 

 فنی کمیته یجابه رسمی حسابرسان انجمن از کارگروهی زیرا ید،آنمی شمار به استاندارد یک چارچوب

 ۀکنندوضع یک برای که را شرایطی و نظارتی قانونی، صالحیت کارگروه این و کرده منتشر را آن

 [7].ندارد امریکا متحدهیاالتا قوانین طبق را است الزم یحسابدار ۀشد فتهیرپذ اصول یاستانداردها
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 مالي گزارشگری هایچارچوب(: 1جدول )

 آمریکا در حسابداری شدۀ پذیرفته اصول

 ذیرفتهپ اصول مالی؛ حسابداری استانداردهای هیئت حسابداری شدۀینتدو استانداردهای 

 آمریکا در حسابداری شدۀ

 مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای 

 متوسط و کوچک هایبنگاه برای مالی گزارشگری المللیبین استانداردهای 

 مالی حسابداری استانداردهای هیئت خصوصی هایشرکت شورای 

 خاص مقاصد با هایيچارچوب
 درآمد بر مالیات مبنای 

 نقدی مبنای 

 شدهاصالح نقدی مبنای 

 نظارتی مبنای 

 وسطمت و کوچک هایبنگاه برای آمریکا رسمی حسابداران انجمن مالی گزارشگری چارچوب 

 :مختلف كشورهای حسابداری ملي استانداردهای تفاوت دالیل

 آن تجاری سیاسی، هاییطمح تابع خود مختلف، کشورهای در حسابداری استانداردهای تدوین یندفرآ

 در تفاوت عمده فرهنگ، سوای نیز این بر عالوه است مختلفی سیاسی هاییالب با همراه نیز و کشورها

 نهادی عوامل از ناشی یحسابدار المللیبین استانداردهای با کشورها ملی یحسابدار استانداردهای

 حسابداری حرفه ماهیت اقتصادی، توسعه مالکیت، تمرکز قانونی، منشأ :از عبارتند نهادی عوامل .باشدمی

 :گرددیم ارائه هریک مورد در مختصری توضیح ادامه در .سرمایه بازارهای اهمیت و

 1قانوني منشأ

 منابع کنندهینتأم که اعتباردهندگان و سهامداران بر انگلستان، امریکا، مانند عرفی نظام با کشورهای

 آلمان، و فرانسه مانند نوشته حقوق بر مبتنی کشورهای در مقابل در .کنندیم یدتأک هستند، سرمایه

 یدتأک مالی ینتأم برای دولت و هابانک مدیران، مستخدمان، کارمندان، به اساسی طوربه تجاری واحدهای

 تأثیر دارد، حسابداری اطالعات که اهمیتی بر کشورها، قوانین منشأ در اساسی یهاتفاوت چنین .کنندیم

 ازآنجاکه» :کندمی بیان حسابداری المللیبین یاستانداردها تدوین یئته نظری چارچوب .گذاردیم

 هایصورت ،شوندمی ریسک متحمل و هستند تجاری واحدهای مالی کنندگانینتأم ،گذارانیهسرما

 نیازهای پاسخگوی اطالعات این است ممکن حالیندرع .شودمی تهیه آنان اطالعاتی نیازهای رفع منظوربه

 که کندمی پیشنهاد همچنین یئته این .«باشد نیز مالی هایصورت از کنندگاناستفاده دیگر اطالعاتی

 مبتنی کشورهای حسابداری استانداردهای که کند حرکت سمتی همان به باید المللیبین استانداردهای

 [1].است کرده حرکت عرفی حقوق بر

                                                           
1 Legal Origin 
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 :1مالکیت تمركز
 با اطالعات افشای تقاضای و شودمی پراکنده بیشتر مالکیت ساختار مالی، نهادهای و بازارها گسترش با

 باالی تمرکز مالکیت ساختار که کشورهای در اما .آیدیم وجود به مالکان از متفاوتی اقشار برای کیفیت

 در امر این و ندارد وجود مالی گزارشگری استانداردهای کیفیت برای تقاضا از باالیی حجم چنین دارد،

 به نیاز مالکیت، در بیشتر تمرکز .گذاردیم اثر کشورهای چنین حسابداری استانداردهای کیفیت و حجم

 هاییستمس یسوبه حرکت موجب امر این و دهدیم کاهش را پیچیده حسابداری سیستم یک وجود

 استانداردهای به نسبت را کمتری مسائل هایستمس این .شودمی ملی استانداردهای بر مبتنی حسابداری

 استانداردهای با حسابداری ملی استانداردهای شرایطی چنین در .دهندیم پوشش حسابداری المللیبین

 .دهدمی پوشش استانداردها گونهینا به نسبت را کمتری مسائل ولی است، منطبق حسابداری المللیبین

 اقتصادی معامالت در حسابداری استانداردهای به دارند، یاساده اقتصاد که توسعهدرحال کشورهای در

 المللیبین استانداردهای است ممکن کشورها ینهرچند ا بنابراین .نیست نیازی پیشرفته و پیچیده

 کاربرد بیشتر که کنندیم یدتأک استانداردها این از ییهاقسمت به تنها اما باشند، پذیرفته را حسابداری

 [1].دارد

 .2حسابداری حرفه اهمیت

 خصوص در چندانی آگاهی و کافی تجربه است، نبوده چندانی رشد دارای حسابداری حرفه که جوامعی در

 که کشورهای به نسبت کشورها این در حسابداری استانداردهای توسعه و ندارد وجود پیچیده مسائل

 [1].است کمتر داشته، رشد آنان در حسابداری حرفه

 .3سرمایه بازارهای اهمیت

 مالی هایصورت کنندگاناستفاده اطالعاتی نیازهای رفع منظوربه حسابداری مقررات و قواعد ازآنجاکه

 وجود منفی رابطه سرمایه بازارهای اهمیت و استانداردها در هماهنگی فقدان بین یجهدرنت است، شدهوضع

 و شودمی بیشتر نیز پرتوان حسابداری سیستم یک از استفاده به نیاز سرمایه بازار بیشتر توسعه با .دارد

 استانداردهای یریکارگبه و حسابداری ملی استانداردهای در کمتر فقدان سمت به را کشورها عامل، این

 [1].کندمی رهنمون حسابداری المللیبین

 ایران حسابداری استانداردهای تدوین مورد در موجود وضع

 استانداردهای یریکارگبه فرهنگ تعمیم و توسعه پیشبرد، برای گذشته دهه دو طول در حسابرسی سازمان

 برای را متعددی و گوناگون اقدامات جهانی، سازوکارهای با هماهنگی و کشور در حسابرسی و حسابداری

 رهنمودهای انتشار و تدوین و خاص مفروضات برای حسابرسی و حسابداری یهادستورالعمل تدوین

 بر اساس کشور، نیازهای به توجه با و مزبور اقدامات تداوم در .است گذاشته اجرا به حسابرسی و حسابداری

 یینآ و حسابرسی حسابداری، استانداردهای ،المللیبین مراجع توسط منتشرشده استانداردهای آخرین
                                                           
1 Ownership Concentration 
2 Importance of Equity Profession 
3 Importance of Equity Maket 
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 و منتشر حسابرسی سازمان اساسنامه و تشکیل قانون 2 تبصره 4 بند اجرای در و تدوین یاحرفه رفتاری

 اسالمی شورای مجلس تصویب به ،1366 سال در حسابرسی سازمان قانونی اساسنامه .است شده االجراالزم

 و مالی استقالل و حقوقی شخصیت دارای یاموسسه صورتبه حسابرسی سازمان ،ترتیبینابه و رسید

 به مذکور مؤسسات وظایف اجرای ادامه ضمن که شد تشکیل دارایی و اقتصادی امور وزارت به وابسته

 عبارت است حسابرسی سازمان وظایف اهم .پرداخت خود اساسنامه در مقرر هایینهزم سایر در فعالیت

 و اصول تدوین و انتشارات و تحقیقات آموزش، ،یامشاوره مالی خدمات قانونی، بازرسی و حسابرسی :از

 .حسابرسی و یحسابدار ضوابط

 گیرییجهنت
 یحسابدار ۀشد فتهیرپذ اصول و یمال یگزارشگر الزامات یدبا متحدهیاالتا در عام یسهام یهاشرکت

 دیگری اهداف برای IFRS از توانمی هرچند .کنند ینتأم را یکاآمر بهادار اوراق و بورس ونیکمس و

 نکرده اتخاذ نظارتی اهداف برای را آن تاکنون آمریکا بهادار اوراق و بورس کمیسیون اما نمود، استفاده

 انتخاب از مانع هافرهنگ برخورد معتقدند نویسندگان جهان، سراسر در IFRS محبوبیت باوجود .است

 باشیم داشته یاد به) شودمی یکاآمر در مالی یحسابدار یاستانداردها مجموعه تنها عنوانبه آن همیشگی

 (.نیست شدهپذیرفته متحدهیاالتا در متریک سیستم که

 ایجاد سبب مالی هایصورت مختلف کاربران وجود و هستند مالی صورت کاربران مهم نیازهای از یکی

 هدف .شودمالی می یگزارشگر اندازچشم شکوفایی یجهدرنت و مالی یگزارشگر مختلف یهاچارچوب

 هایشرکت از بسیاری اعتقاد به .است یاقتصاد واقعیت گیریمالی اندازه یگزارشگر یهاچارچوب از یکهر

 درآمد بر اتیمال ،هایواسپار ها،مستمری مانند) آمریکا حسابداری شدۀ پذیرفته اصول اجرای خصوصی،

 وکارهاکسب این .است پیچیده و پرهزینه ازاندازهیشب هاآن برای (افشاها و هاقیتلف ،مالی یابزارها معوق،

 .یستندبهادار ن اوراق و بورس کمیسیون مقررات تابع

 ،یکاآمر یحسابدار ۀشد فتهیرپذ اصول افشاء و یریگاندازه به مربوط هایپیچیدگی افزایش با

 کاربران میان در یدبا خصوصی یهاشرکت شورای استانداردهای و خاص مقاصد با یهاچارچوب

 مقایسه در ینهگز این پیچیدگی .کنند کسب محبوبیت یرسم حسابداران و کنندگانیهته ،مالی هایصورت

 به منجر باید هاآن کارایی .است ترآسان هاآن درک و کمتر بوده آمریکا حسابداری ۀشد پذیرفته اصول با

 .شود هزینه و وقت در جوییصرفه
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This article provides an overview of the financial reporting frameworks. In this regard, 

first, the financial reporting frameworks have been explained in the USA and then the 

way in which standards have been formulated in Iran and the reasons for the 

differences in national standards have been discussed. It is important to note that the 

purpose of financial reporting frameworks is to assist the board in formulating 

accounting standards, to assist auditors in commenting on financial statements, and 

ultimately to assist users of financial statements. Therefore, financial reporting 

frameworks can be considered as constitutional, which on the one hand sets out the 

general principles for formulating standards in the field of standardization and on the 

other hand the content of financial statements in the user domain. It should also be 

noted that the constitution must maintain its credibility over the long term and not 

change with the slightest change in the workplace. However, the current elaborative 

frameworks have not been formulated as such and contain details that may lead to 

failure in achieving the objectives 
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