
 گرامیداشت روز حسابداری ششمین همایش ساالنه ،6991آذرماه سال  9متن سخنرانی در روز 

  IFRS for،های کوچک و متوسط اولین همایش استانداردهای گزارشگری مالی برای بنگاه و

SMEsدانشگاه الزهرا، تهران ، 

های کوچک و متوسط شرکت در IFRS سازیپیادهبرای  را برشمرم کهنکاتی  تا است در این ارائه آنتالشم 

فرصت م فکر کرد د،کنی این سمینار صحبت میبه عنوان سخنرانی که در مقدمهباید به آنها توجه کرد.  یایران

نشستی و یا در چه مباحثی است و در چنین  IFRSمرتبط با  ی مسائلاگر بگویم مجموعه استی خوب

 می توان مطرح کرد. های کوچک و متوسط برای شرکت IFRSدر مورد را چه مباحثی های مشابه همایش

شود در اولین عنوانی که میرسانم. جا به عرض شما می که در این امهبند خالصه کرد ۱۱ ررا د این نکات

 "جزئیات استانداردهای گزارشگریشرح و "بدان پرداخت  IFRS for SMEsچنین همایشی در مورد 

تا  3791که از سال  IAS آنشکل قدیمی  ؟اصوال چیست IFRSدهیم توضیح می. تحت این عنوان است

جایگزین  0223که بعدها در سال  IASBنهاد مستقر در لندن به نام این  شده چه بوده؟دنبال می 0222

IASC کردهشده چه می board)   به جای(committeeشود که تحت این عنوان توضیح داده می  ؟

 IFRSاجباری های مالی صورت. در مورد گرددهای خیلی دورتر برمینداردها به گذشتهاین استا یسابقه

توضیح  ،و یا اصال باید بگوییم همان ترازنامه استاست خیلی شبیه به ترازنامه  کهمالی  وضعیت صورتمثل 

صورت  :شودکه به دو قسمت تقسیم میاست جامع  سود و زیانصورت  دیگراجباری  صورت شود.داده می

صورت سومی که  .یگری مثل فروش امالک و تجهیزاتددرآمدهای سود و زیان صورت  عملیاتی و سودوزیان

IFRS است که در وضعیت سهامدارها پدید تغییراتی  کانه است ودر حقوق مال صورت تغییر اجباری کرده

نقدی های که جریاننقدی است  هایو چهارم صورت جریان .است نشدهصورت سود تقسیمشبیه و  آیدمی

م تقسیگذاری و جریان نقدی عملیات را سه بخش جریان نقدی تأمین مالی، جریان نقدی سرمایهشرکت 

های ای از سیاستشرکت باید خالصه ،غیر از این چهار صورتاین جاست که شرح داده می شود  .کندمی



گزارش  ،برای هر شرکت تابعه هم که الزم باشد ؛ به عالوهارائه کند و با سال قبل مقایسه کندهم حسابداری را 

زیره به کرمان طبعا ضرورت ندارد و حاضر امروز برای حسابداران  ی شود. شرح این مسائل در جلسهمیتهیه 

شود و مثال گقته ها اشاره میهای استانداربردن است. منظورم آن است که تحت این عنوان است که به ریشه

 از آن میان کنند وکشور از آن استفاده می 302اروپا است و به نوعی  یاتحادیه ضوعمو IFRS می شود که

را برعهده دارد و در  IFRSبنیادی مسئولیت  شوداند. یا گفته میر این استانداردها را اجباری کردهکشو 72

ت استانداردها شما در این سمینار طبعا در مورد شرح و جزئیا. خالصه این که ندکمداوم میاین حوزه کار 

 تخصصی داشته باشید.بسیار های بحثتوانید می

شود در موردش مفصل صحبت کرد های بعدی میهمایشکه در چنین سمیناری و یا در  یدوم سرفصل

کامل   IFRSحجم که مثال متن غیر از ست. هاSMEبرای  IFRSبا  (Full IFRS)کامل  IFRSتفاوت 

و کاهش یافته صفحه  012 به (SMEs)کوچک و متوسط  هایشرکت در موردو  استصفحه  1222

از ی یهاقسمت SMEs ی استانداردها گنجد.، بحث های بسیار دیگری زیر این سرفصل میسازی شدهساده

IFRS   حذف شده و هر جایی که است. استانداردهایی کاملIFRS در  ،ای داردگزینهIFRS  برایSME ها

مثال  انجام شده است.ها ها و تشخیصگیریسازی در اندازهسادهها انتخاب شده و عمال ترین گزینهساده

 امالک ارزشیابی یا ﴾JV﴿مشارکت عملی  ،های وابستهشرکتها، جودیمو ،ترارزشیابی ابزارهای مالی پیچیده

انجام می شود. یا اشاره خواهد های کوچک و متوسط برای شرکت IFRS در هاروش ترینساده به مستغالت و

عایدی هر  ،segment reportingمثل  ،ها وجود نداردSMEبرای  IFRSهایی در که اصال قسمتشد 

 شوند.نگاهداری میفروش برای ی که یهای یا حسابداری جداگانه برای داراییادورهسهم ، گزارشگری بین

و همایش سمیناری مثل این در سازی شده و طبعا ترتیب سادهندارد و بدین SMEs IFRSها را این

 IFRS با  Full IFRSهای ها در مورد تفاوتساعت توانتشکیل خواهند شد میسمینارهای متعددی که 

 رد.ها صحبت ک SEMبرای 



-برمی IFRSو مراحل اجرای  هاسازی یعنی شیوههای پیادهشیوهبه دارم در فهرست عنوان سومی که من 

خواهم اینجا من نمی شناسید ورا می حوزهاین ها چیاز ما مالیخیلی بهتر  نشما حسابداراطبعا که گردد

ی مثل این همایش و پرداختن به آن در جلسهاست خیلی مهم  شکبیعنوانی . اما چنین وقت شما را بگیرم

 ای کوچک و متوسط بسیار اهمیت دارد.هبرای شرکت IFRS پیرامونهای آتی یا همایش

آن صحبت کرد به  پیرامون مورد در این سمینار و در سمینارهای مشابه  آنشود دربعدی که می عنوان

سازی استانداردها بعد از انقالب تا آنجایی که من به خاطر ی پیادهتاریخچه .گرددی امر در ایران برمیسابقه

ه بود ککه در آنجا بحث این  .همایشی که در شهرستان زنجان برگزار شد بهگردد و برمی 02ی دارم به دهه

 ای )و از جمله بنده طبقنظر عده .شودالمللی ترجمه ملی نوشته شود یا استانداردهای بین یاستانداردهاآیا 

ل ه مسئوکسانی ک المللی ترجمه شود. اماای که در زنجان خواندم( بر این بود که استانداردهای بینمقاله

طول کشید تا چارچوب ها چارچوب نظری مشغول شدند و سال های ملی بودند به تهیه سندنوشتن استاندارد

در مجموعه مقاالتی  ی آن شد کهمندعالقهحاصل شدم و مند نظری آماده شود. من خود به موضوع عالقه

 را در آن آوردمالمونز گرن و ساهونچون ی یهای آدمهانوشته مورد چارچوب نظری ترجمه کردم و

ایتا  موضوع استانداردها نه .﴾پیدا کنند  www.finance.ir درآن کتاب را کامل  متن توانندمی مندانعالقه﴿

در آن زمان وزیر مسکن و عضو شورای پول و که از طریق آقای مهندس آخوندی  3192ی دهه در اوایلرا 

 ؛ن دنبال کنماموضوع را از طریق ایشند خواستمیمدد از من آقای علییاد زنده. ، دنبال کردماعتبار بودند

تشکیل  برابر خواست های جدی درمقاومت. در آن زمان بودهم  ی حسابدارانموضوع تشکیل خود جامعه

 کردم.ال می. این موضوع و بحث استانداردها را من از طریق آقای آخوندی دنبجامعه بود

درگیر موضوع دوباره در هم من های اخیر کشید و به سالنهایتا بحث استانداردها همچنان ادامه داشت تا 

 3172سال عمال از  IFRSمربوط به  . تحوالتها طول کشید تا تحوالت بعدی شکل بگیردمدتیعنی  .شدم

هستیم توسط سازمان حسابرسی،  آن شاهدامروز هم گرفت و در واقع اقداماتی که  سرعت بیشتری به خود

http://www.finance.ir/


شهریور  09از  ، دور جدید تحوالتدر مورد بورس .سازمان بورس  و اوراق بهادار و بانک مرکزی انجام شد

سازمان  اختیارات ای به معنای واگذاریگونه آغاز شد که به IFRS ای در موردمصوبهبا  3172سال 

به شکل مکمل تولید  IFRSهای مالی شود صورتقرار می 70فروردین  بعد در .به بورس بودحسابرسی 

 3171سال  . درشودای حاصل نمیکند و در سه سال بعد هم نتیجهنمی یسازمان بورس البته خود کار. شود

خرداد  00نند این بخشنامه در تهیه ک IFRSهای مالی مبتنی بر صورتتر های بزرگشود شرکتقرار می

رود. دوباره کار پیش نمیو دهد های بزرگ را نمیسازمان فهرست شرکتالبته و  یابدمیر انتشا 3171

این موضوع کنند و تهیه   IFRSتلفیقی براساس  هایتدریج  صورتبه 3170از سال شوند ها ملزم میشرکت

 امروز در جریان است. 

از سال بورس نبود، بلکه  02/22/3170ی بورس و بعد ابالغیه 01/20ی فقط ابالغیه 3171البته در سال 

اجرای شد و خواهان ها وجود داشت فعال هم در این مورد به دلیل وضعیتی که در بانکبانک مرکزی  3171

IFRS  3171/ 23/23کنند از بانک و شرکت نهایتا الزام پیدا می . هفتاد وهفتشودمیها در بانک  

 .دانیدکمابیش می ه شماهمرا های بعدی این داستان بحث .کنندرا تهیه  IFRSمبتنی بر های مالی صورت

موضع  اید.مطلع IFRSبنیاد  ه بهاستفساریبانک مرکزی و ارسال  توافق وزیر و رئیس کلاز داستان این اواخر 

بگیرد؛  IFRSی استانداردها بتواند مجوز از بنیاد که ترجمه شودمیطبعا این خود سازمان حسابرسی هم 

 IFRSای از ترجمه 3171سال  بورس هم در . کندتهیه می IFRSکارگیری بههم برای راهنمایی  سازمان

دو بند استثنا برای  اجرا شود با Full IFRSبوده که این موضع سازمان حسابرسی  .گذاردمی خود در سایت

نظرهای متفاوتی نقطه اخیرهای رسد.  به هر حال طی سالمی  IFRSکه به تایید بنیاد های ایرانی شرکت

در این مسائل مطرح بوده. آیا حسابرسان آمادگی دارند و یا ندارند و پیاده بشود  IFRSکه در مورد این

 منتظر خروجیکه بنده هنوز )احمدی ند و اشخاصی مثل آقای شمسکمه پیدا میاداهای شخصی هم عرصه

 www.ifrs.co.irسایت شرکت بورس تحت  .کنندمیکار استانداردها متن  یروی ترجمه (ایشان هستمکار 



به این سایت توانند مندان میو عالقهدهد مصوبات سازمان بورس را در طول زمان نشان میتحوالت این 

 مراجعه کنند.

 ، به شود صحبت کردهای کوچک و متوسط میشرکت IFRSاز مجموع موضوعاتی که در مورد  1در بند 

 معتقدند با سرعتای رعت باید انجام شود. عدهبا ساین کار ای معتقدند . عدهرسیممیسازی بحث زمان پیاده

 .ای نداریمهای بزرگ اجرایی شود و عجلهکامل برای شرکت IFRSتا اول کنیم باید صبر  وباید انجام شود ن

و آن  انداستفاده نکرده IFRSاز در بورس هنوز  بزرگهای شرکتو های عمومی بنابراین تا زمانی که شرکت

 IFRSکردن پیاده ،های کوچک و متوسطیعنی شرکت ،های غیرعمومیشاید برای شرکت ،اندپیاده نکردهرا 

های بزرگ بورسی که شرکت یکی این است. اشاره قابل در این حوزه مالحظه  چندزودهنگام باشد. شاید 

بخواهیم برای اگر  دارند؛و کوچک متوسط های های بورسی شرکتی هلدینگن در مجموعهاخودش

ها مجموعهو متوسط آن های کوچک شرکتاجرا کنیم و در مورد کامل را  IFRSهلدینگ  ترهای بزرگشرکت

IFRS  ورسی بهای کنم اگر در شرکتفکر میو از این نظر  شاید تعدیالت خیلی زیاد شود ، پیاده نکنیمرا

IFRS های کوچک هم از کتهای تلفیقی بهتر است در شرگزارشتهیه برای  ،شودپیاده می ددارIFRS 

SEMs و  برویم وجل ای باشد که ما یک مرحلهالبته نباید به گونه  یابد.تا تعدیالت کاهش  دبشوها استفاده

 :ها اتفاق افتادگذاریسرمایه رابطه با در  31در مورد استانداردهای که مثل آن چیزی  ،نشینی کنیمبعد عقب

گری و بازنمجبور شدیم فرایند را متوقف  ،نیافته مالیات بگیردخواست از سود تحققی مالیات میچون اداره

لف بنابراین وجوه مخت . تواند آثاری داشته باشداین متوقف کردن می .دچار بحران شدموضوع در واقع و  کنیم 

که  این موضوعی است .بگیریم باید بررسی بشود تصمیم سازیزمان پیاده روی موضوع باید قبل از اینکه

 آن بپردازد.تواند با عمق بیشتری بدامروز می همایشی مثل همایش

ست. ها قابل بررسی است اقتصاد سیاسی پذیرش آنهاSMEsهای برای IFRSعنوان ششم که در مورد 

مریکا امریکایی نیستند و اکه استانداردهای  این ،یر استسرشاخ و درگبا آمریکا امروز ایرانی که در باالخره 



 ،کندکار می (GAAPهنوز با استاندارهای خودش )و  صفحه ایراد گرفته  309روی اینها  0230در سال 

 IFRS سازیپیادهشاید مشکلی برای  از نظر اقتصاد سیاسی نتیجه گرفت  توان میای است که نکته خود

از قول یکی از ناقدان این جمالت را مثال اند. بوده  IFRSناقد ی ایرانی داریم که یهاالبته ما نویسنده .نباشد

 ی غربیی هژمونی اندیشهای از ناحیهالمللی در هر حوزهاستانداردهای بینخواست استقرار » کهخوانیم می

از این ؛ یعنی این موضوع هستندای پس مخالف عدهدهد که ب این نشان میوخ «.است یهو پارادایم سرما

د دهمی مانجای تشخیص درآمدها را زودتر یک .زیاد نیست GAAPبا  IFRSت وکنند که تفاحوزه حرکت می

 IFRSکه مثال یا این کندمی capitalizeتر  یعنی راحت ،ندکدیرتر شناسایی میرا  expenseو مخارج یا 

و عمال ها عمده نیست این تفاوت معتقدند آن منتقدان  .قبول نداردرا  LIFOمدل  هادر محاسبه موجودی

 را خواهد پذیرفت.  IFRSدر طول زمان هم و برد دارد حرفش را پیش می IFRSمریکا از طریق ا

 آنها. گیرندمی ایراد ﴾hyper inflation﴿گسیخته کشورهای با تورم لجام IFRSای هم در مورد عده

تواند شامل ایران هم بشود در شرایط تورم حاد که می IFRSکردن در مورد پیاده 07استاندارد  گویندمی

در کشورهای زیمباوه، ونزوئال و بالروس جواب نداده  (ساله در تورم دو رقمی دارد 22-12چون ایران سابقه )

ما هم در کشورمان به یک  روست. با مشکالتی روبه IFRSاست. بنابراین از دید اقتصاد سیاسی پذیرش 

بق منطشده تاریخی بیشتر داریم که با گفتمان قیمت تمامای  IFRSو نیاز به داریم گسیخته معنی تورم لجام

برای را  ی و سیاسی خوددتصاهای اقبحث IFRSهنوز هم دلیل این به  ،است تا گفتمان قدرت خرید ثابت

فق تر موکمهای سازیبویژه با توجه به پیادهو  ی که به مسئله نگاه کنیماز هر منظر ،به هر حال .داردایران 

IFRS رو ی روبهبزرگ الؤبا عالمت س -کندکه در مورد ایران هم صدق می -های حادتورم در کشورهای با

تنها به آموزش و نظام ارتباطات قابل اعتماد  متکی موفقیت در اجرا، در شرایط جاری نه ،به هر حال یم. هست

 که بخش غیررسمی اقتصاد کوچک شود.  دارد نیازبه این بلکه  ،است



به آن  بایدهای دیگر شود در مورد آن صحبت کرد و این همایش و همایشمی بند بعدی که در این حوزه

کدام تر این که دقیق ؟استفاده کنیمها باید SEMبرای  IFRSکدام نسخه از از که  ، این استبپردازند

ای معتقدند عده وجود دارد:جا دو نظر نسبتا مشخص در این ؟اجرا کنیمکامل  توانیممیرا  IFRSی از نسخه

واحدی بدهند و یک  یابالغیه بایدجامعه حسابداران  واحدی مثل سازمان حسابرسی و متعاقبا یدستگاه که

 IFRSبنیاد  ؛ی واحد الزم نیست خودگویند نسخهمی رای دیگعده گیرد.قرار همه نسخه واحد در اختیار 

مه ترج فقط آنها رار سایت خود ها را در اختیار گذاشته و با همین فلسفه هست که سازمان بورس دنیز فرم

های سازمان حسابرسی برای بورسی .ی واحد استفاده کنندکرده و بنابراین الزم نیست که همه از یک نسخه

IFRS  جاهایی که احساس خطر کرده، استثنا خواسته و از بنیاد فقط پذیرفته و ا رکاملIFRS  هم دو

ام های متعدد به لحاظ تنوع مقآیا نسخه ؟دو دیدگاه باید پیش برود دام یک از اینحال ک. است استثنا گرفته

گذارها خواسته سپردهمثال  ؛اصرار داردنکاتی ضرورت دارد. به هر حال بانک مرکزی روی  ﴾Regulator﴿ناظر 

 سازمان ،کند. در مقایسهی خاصی را دنبال میایدهی ند؛ یعنیگذار جدا در سمت چپ ترازنامه بیاو سرمایه

 ی دیگری را دنبالخواسته دیگر، ی مرکزی، مقام ناظربیمه. دکندیگری را دنبال می یخواسته یحسابرس

ر دگوید می به ماجهانی ی تجربه .کندرا دنبال می ، مقام مالی سوم کشور تاکیدهای خودیا بورس .کندمی

ست. بیشتر ازور مقامات ناظر  ،اصال اجرا بشود یا نشودرود، پیش  IFRSای از چه نسخهتصمیم به این که 

مریکا ادر ایران مثل . ندکمیو جاری و ساری اجباری را  هاکه استاندارد است SECاین  عمالکا مریادر 

در های بانکی بدهیاز ها کردن سپردهجدا  ی عمل بانک مرکزی درنحوه .های ناظر متعددی داریممقام

توانست میرکزی بانک م)شود دنبال می IFRSی متفاوتی از بیانگر آن است که نسخهبه نوعی گزارشگری 

ز اهنوز هم ( اصرار بورزدبر نسخه متفاوتی نیازی نداشت  دنبال کند و مکملهای گزارش این کار را از طریق

ی دستورالعمل شیوه"ی شورای پول و اعتبار دستورجلسه درچون همین روزها  کوتاه نیامده است،أله این مس

باشد. می FULL IFRSای متفاوت از که به نوعی نسخه فتهقرار گر "شناسایی درآمدها در مؤسسات اعتباری

دها مبتنی بر استاندار این دستورالعمل پیشنهادکه است مده ی توضیحی برای شورای پول و اعتبار آدر نامه



کنیم گیری نتیجه ، بایدبه چه معناست "مبتنی بر بانکداری اسالمی"که  فارغ از این .و بانکداری اسالمی است

خواست اصول بانکداری اگر بانک مرکزی میکند؟ صحبت می IFRSای متفاوت از از نسخه رکزیکه بانک م

 یشدهاستانداردهای تعدیل بود که مثالًمیر این تهحل سادراهشاید  ،اسالمی را در استانداردها لحاظ کند

رد. کاستثنا را پیدا میشرعی وارد کرد و می فقهی بانک مرکزی روی آن کار میگرفت و کمیتهمالزی را می

 استثنا IAS41و  IAS49برای پاکستان  مثالً :بینیمهای متفاوتی مینسخه IFRSمورد در  ،به هر حال ما

هایی که باید در یکی از بحث ،بنابرایناست.  نپذیرفته را  IFRS سرقفلی استاندارد روسیه  ه وگرفت

مورد استفاده قرار ها باید SEMبرای  IFRSکه کدام نسخه است  این از این دست دنبال شودهایی همایش

  گیرد.

  ، هدفیستمبقرن  12ی دههاین مورد در از شروع بحث در  .گرددبحث در این حوزه به اهداف استاندارد برمی

هش کاحسابداری های رو استاندادی عمل شیوهدر  یهاوجود بیاوریم که تفاوتکه نوعی هماهنگی به هاین بود

کردن  harmonizeکه از بحث  3772از سال  ه است.شددنبال می  harmonizingهدف  حاًاصطالابد. ی

 ؛استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف را همگرا کنیمیم و ورب جلوتر خواهیم یک قدم و می بیرون آمده

ی ها در همهباکیفیت باال از حساب مشترک وی به دنبال مجموعه. هستیم convergenceیعنی به دنبال 

 یمگوید عمل کنمی IASB اگر بخواهیم آن طور کهیعنی کند. تر آسانرا که مقایسه ایم مختلف یکشورها

 می کنیم.جایگزین را استانداردهای ملی  یم، عمال داریم عمل کن  IFRSای از نسخه و یا به

مطالعات موجود  .ی اقتصادی نقش دارد یا نهاین هدف در توسعهآیا باید دید و این هدف استانداردها بوده  

ی ها هم در توسعهSEMبرای  IFRS که  بیانگر آن است ،انجام شده IFRS FULLمثل آنچه برای 

ی بازار سرمایه دارد. از این مطالعات م با مثال توسعهقیتمسی رابطه IFRSسازی اقتصادی نقش دارد و پیاده

کمک  IFRSهای ناقص و نسخه IFRSی بخشی از کم وجود ندارد. این مطالعات بیانگر این است استفاده

 کند.نمی



کامل  IFRSکارگیری به کندیمنگاه  IFRSسازی به پیاده اقتصادیی ی توسعهبیشتر مطالعاتی که از حوزه

 .کندرا توصیه می

 IFRS پیرامون از قبیل همایش امروزهایی در همایشکنم توصیه میباالخره آخرین موضوعی که  

و سرقفلی و طبعا   ﴾fair value﴿موضوع ارزش عادالنه دو  باید بررسی کردهای کوچک و متوسط شرکت

ش چگونه ارز ،ه استماه بست 39ش قفلی است. باالخره در شرایطی که بانک صادرات نمادالک سراسته

نیست  رزشیاباناعملکرد بر ی نظارت دقیقو در ایران بسیار غیردقیق است  هاارزشیابی .پیدا کنیم عادالنه را

 رون از ای ، دانش مالی ندارند وگیرندمیی قضائیه قوهاز بویژه ارزشیابی ی که مدرک کارشناسانبیشتر 

 .رار گیردمالک ق بایدکدام ارزشیابی سؤال آن است که بنابراین  .آیدهای بسیار متفاوتی بیرون میارزشیابی

ا ها رهای کوچک و متوسط دائما سرقفلیاگر اجازه بدهیم شرکت .وجود داردهمین مسئله در مورد سرقفلی 

ها سرقفلی SEMبرای  IFRSدانیم در البته می .دنتواند معتبر باشمی چقدرهای مالی صورت ،تغییر دهند

ای به های توسعهو هزینه گیرد،د استفاده و محاسبه قرار میشده مورصرفا براساس رویکرد سرقفلی خریداری

expense د و نشوتبدیل می capitalization لگرمی استاین خود تا حدی باعث د .آنچنانی وجود ندارد. 

از  ؟کشدمعلوم نیست کار به کجا می ،بدهیم capitalizationی های کوچک و بزرگ اجازهبه شرکتاگر 

حث طوالنی داشته بسرقفلی  باید روی دو موضوع ارزش عادالنه و هایی از این دسترو سمینارها و همایشاین

 سازی کنیم.توسط با اطمینان بیشتری پیادههای کوچک و مرا برای شرکت IFRS باشند تا بتوانیم

 


