
 

1 
 

 پیامد همگرایی بعد از گذشت بیش از ده سال
 
 

 حمید حقیقت
)ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی گروه حسابداري دانشیار  

 
 

*علی آشتاب  

دانشگاه ارومیهمدرس و ) ره(دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه بین المللی امام خمینی  

 
 

a_ashtab@yahoo.com :رایانامه   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a_ashtab@yahoo.com


 

2 
 

 پیامد همگرایی بعد از گذشت بیش از ده سال
 

 
  چکیده

المللی گزارشگري  کردن تفاوت بین استانداردهاي بین فرایند کم"همگرایی در حسابداري به 
 ].1[کندمیاشاره  "مالی و استانداردهاي حسابداري کشورهایی که استانداردهاي خود را دارند

پرداخته شده و  و پیامدهاي مربوطه اهمیت آن ،تحقیق به بررسی مفهوم همگرایی در این
مدت و بلندمدت که حاصل کار مشترك هیئت استانداردهاي  هاي همگرایی کوتاه پروژه
 .المللی حسابداري و هیئت استانداردهاي حسابداري مالی آمریکا است، بررسی شده است بین

 
  هاي همگرایی کوتاه مدت و بلندمدت پروژه همگرایی،: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
المللی گزارشگري مالی را براي  در طول دو دهه گذشته کشورهاي بسیاري استانداردهاي بین

چنین استانداردهایی توسط . اند هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار خود پذیرفته شرکت
المللی استانداردهاي  کمیته بین)قبل از آن(للی حسابداري و الم هیئت استانداردهاي بین

پذیرش اولیه این استانداردها توسط کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، . حسابداري منتشر شده است
پذیرش نهایی آن نیز توسط کشورهایی همچون کانادا، کره . استرالیا و نیوزیلند صورت گرفت

همچنین در بعضی از کشورها . نتین صورت گرفته استجنوبی، تایوان، مکزیک، برزیل و آرژا
مثل ژاپن، هندوستان، سنگاپور و سوییس، این استانداردها اجازده داده شده ولی اجباري 

شامل ( 201-ها حاکی از آن است که دو سوم کشورهاي عضو گروه جیگزارش .]13[نیستند
شرکت بزرگ جهانی، هم اکنون  500و تقریباً نصف ) کشور صنعتی بزرگ و اتحادیه اروپا 19

همگرایی به فرایند کاهش . ]15[کنند المللی گزارشگري مالی استفاده میاز استانداردهاي بین
الی المللی گزارشگري میا استانداردهاي بین 2المللی حسابدارياختالفات بین استانداردهاي بین

استانداردهاي  فرایند همگرایی بین. ]16[کندو استانداردهاي حسابداري کشور خاص اشاره می
هاي  آمریکا طی سال 4شده حسابداري و اصول عمومی پذیرفته 3المللی گزارشگري مالی بین

المللی  در حقیقت همگرایی با توافق بین هیئت استانداردهاي بین .گذشته ایجاد شده است
آغاز شد و این در حالی  2002در سپتامبر  6و هیئت استانداردهاي حسابداري مالی 5حسابداري

تمایزهاي خاص بین اصول عمومی  یمدت بود که هر دو هیئت متعهد شدند در پروژه کوتاه
 هر گونه از بین ببرند و المللی گزارشگري مالی را پذیرفته شده حسابداري و استانداردهاي بین

مرتفع  هاي کاري باقی مانده بود، از طریق هماهنگی برنامه 2005ژانویه  ی که در اول اختالف
مشترکی که در حال حاضر  هاي ه پروژهمچنین این دو هیئت متعهد شدند که از طریق . شود

                                                           
1 -G-20 
2 -International Accounting Standard(IAS) 
3 -International Financial Reporting Standards(IFRS) 
4 -Generally Accepted Accounting Principles(GAAP) 
5 -International Accounting Standard Board(IASB) 
6 -Financial Accounting Standard Board(FASB) 
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را فراهم کرده و اعضاي  حرفه، موجبات پیشرفت )هاي تجاري ترکیب مثل(گیرد صورت می
هاي اولیه همگرایی  در حالی که تالش.]4[نمایندتشویق  هاي خود به هماهنگی فعالیت خود را

ولی براي نیل به استانداردهاي حسابداري پذیرفته  ،گردید ها ن آ هاي موجب کاهش اختالف
تري با  ارتباط نزدیک ،هاي اصلی در پروژه ها ن آشده جهانی با کیفیت باال،الزم است که 

تعدادي از  7طی یادداشت تفاهمی IASBو  FASB، 2006در فوریه  .یکدیگر داشته باشند
، این دو هیئت 2008در . شدندها را شناسایی کردند که بر مبناي همگرایی تکمیل میپروژه

را براي شناسایی  ها ن آتا برنامه کاري مشترك  یادداشت تفاهم خود را به روز کردند
صل اساسی بود که این یادداشت تفاهم بر مبناي سه ا. موضوعات اساسی اولویت بندي کند

  :شامل
همگرایی استانداردهاي حسابداري از طریق توسعه استانداردهاي مشترك با کیفیت باال در )1

  .طی زمان می تواند حاصل شود
که الزمه پیشرفت اساسی است، بهترین استفاده از  تالش براي حذف تمایز بین دو استاندارد)2

بلکه استانداردهاي مشترك جدیدي باید ایجاد شوند که اطالعات مالی  ،نیست ها ن آمنابع 
  .گذاران را بهبود بخشند گزارش شده به سرمایه

گذاران بدین معنی است که این دو هیئت باید در جستجوي همگرایی  تامین نیازهاي سرمایه) 3
  ].5[شونداز طریق استانداردهاي جدیدي باشند که به صورت مشترك توسعه داده 

و اصول عمومی پذیرفته  IFRS، این دو هیئت تعهدات خود براي بهبود 2009در پنجم نوامبر 
همچنین این دو هیئت  .شده حسابداري آمریکا را مجدداً بیان کرده و همگرایی حاصل شد

مطرح شده  2006نامه  توافق کردند تا تالش خود براي تکمیل پروژه مشترکی که قبالً در توافق
در زمینه  2011بر این بود که این پروژه مشترك تا ژوئن  ها ن آویت نمایند و تاکید بود، تق

هستیم و بیشتر کارها ناقص  2015هم اکنون ما در سال . همگرایی به نتیجه نهایی منجر شود

                                                           
7 -Memorandum of Understanding(MoU) 
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چگونه باید  ها هاي صورت گرفته براي همگرایی در طی این سال بنابراین تالش. مانده است
  ؟]8[ارزیابی شود

المللی گزارشگري پذیرش استانداردهاي بین ،8، کمیسیون بورس و اوراق بهادار2008در نوامبر 
یر تفس 240مریکا را مطرح کرد و به موجب آن تقریباً آهاي سهامی عام مالی توسط شرکت

کتبی را دریافت نمود و همه پاسخ دهندگان توافق داشتند که توسعه مجموعه واحدي از 
شفافیت اطالعات ارائه شده به بازارهاي سرمایه در سراسر  ،هانی با کیفیت باالاستانداردهاي ج

مجموعه واحدي از (در حالی که توافق بر روي هدف .جهان را بهبود خواهد بخشید
هایی براي نیل به این هدف وجود  ولی مخالفت متمرکز بود) استانداردهاي جهانی با کیفیت باال

  .]12[داشت
المللی گزارشگري مالی در آمریکا  مهمی براي پذیرش استانداردهاي بین همگرایی نکته عطف

اند که  برخی اظهار کرده .است و الزم است معنی همگرایی از نظر این دو هیئت بررسی شود
المللی گزارشگري  آیا همگرایی به معنی انتشار استانداردهاي همانند توسط استانداردهاي بین

با  استانداردهاآن شده حسابداري است یا به معنی نزدیکی  مالی و اصول عمومی پذیرفته
از طیفی است  اي هاي این دو هیئت دامنه یکدیگر بر مبناي اصول عمومی یکسان است؟دیدگاه

استانداردهاي  و طرف دیگرآناستانداردهایی بر مبناي اصول کلی یکسان  که یک طرف آن
 هاي همگرایی این دو هیئت تحت تاثیر شتال جاي تعجبی نیست که .دهد همانند را تشکیل می

  .معنی همگرایی در وهله اول است در مورد ها ن آهاي دیدگاه
  

  اهمیت همگرایی
و در پاسخ به ائتالف اقتصادي پس از جنگ  1950مفهوم همگرایی اولین بار در اواخر دهه 

هاي اولیه بر مفهوم  تالشو  مطرح شد سرمایه المللی ي بینها ناجهانی دوم و افزایش جری
کاهش اختالفات بین اصول حسابداري مورد استفاده در بازارهاي سرمایه در ( 9سازي هماهنگ

                                                           
8 -Securities and Exchange Commission(SEC) 
9 -Harmonization 
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توسعه (10سازي با مفهوم همگرایی ، مفهوم هماهنگ1990تا پایان دهه . متمرکز بود)جهان
ید استفاده در المللی حسابداري با کیفیت باال و با ام مجموعه یکنواختی از استانداردهاي بین

به عنوان  11المللی حسابداري کمیته استانداردهاي بین.جایگزین شد)تمامی بازارهاي سرمایه
المللی  به عنوان نهاد بین 2001تشکیل شد و در  1973المللی در  گذار بین اولین نهاد استاندارد

، IASB. ن شدتجدید سازما) المللی حسابداري هیئت استانداردهاي بین(گذار مستقل استاندارد
از آن زمان،  .شد نظارت می IASCکشور داشت که توسط گروهی از تشکیالت  9عضو از  14

و (المللی در اروپا و بسیاري از کشورهاي کوچک با منابع محدود  استفاده از استانداردهاي بین
اتحادیه اروپا الزامات . براي توسعه استانداردهاي حسابداري مطرح شد )در خارج از اروپا

هاي مالی تلفیقی با استفاده از  هاي بورسی به منظور تهیه صورت قانونی براي همه شرکت
IFRS  کشور، استفاده از  100، اتحادیه اروپا و بیش از 2013از . پذیرفت 2005را در
IFRS) صادره توسطIASB ( اند اختیاري کرده اجباري یارا.FASB  وIASB  2002از 

. اند هایی را با کمک همدیگر آغاز کرده تالش)IFRSو  GAAP(براي بهبود و همگرایی
SEC اگر  ؛حمایت کرده است همگرایی استانداردهاي جهانی حسابداري را به صورت مستمر

را براي سیستم گزارشگري مالی آمریکا به  IFRSتا کنون تصمیم نگرفته است تا  SECچه 
در حالی که فشار جهانی براي پذیرش مجموعه یکنواختی از استانداردهاي  .]14[گیرد کار 

ایاالت متحده آمریکا تصمیم نگرفته است که آن  حسابداري وجود دارد، ولی تا کنون
موانع موجود براي چنین تغییري را بیان کرده است از  SECو اخیراً  استانداردها را به کار گیرد

 SECکه اگرچه استانداردهاي بین المللی، استانداردهاي با کیفیت باال هستند ولی  جمله آن
معتقد است مواردي وجود دارد که باید بهبود یابد مثالً بعضی از استانداردهاي بین المللی 

براي قابلیت مقایسه  IFRSهمچنین تنوع در کاربرد  .داند و شفافیت الزم را ندارن توسعه نیافته
المللی استانداردهاي گزارشگري  بنیاد بین از سوي دیگر .]7[کند ایجاد میرا  مشکالتیجهانی، 

                                                           
10 -Convergence 
11 -International Accounting Standard Committee(IASC) 
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را به منظور بهبود هماهنگی  13دیوان مشورتی استانداردهاي حسابداري ،2013در اوایل  12مالی
 IFRSتوصیه کرده که  IASBتاسیس کرد و آن دیوان به  بین نهادهاي استانداردگذار جهانی

عضویت  و نفري آن دیوان انتخاب شد 12نیز به عنوان یکی از اعضاي   FASB.را توسعه دهد 
FASB   در دیوان، فرصتی براي بیان عالیق امریکا در فرایند استانداردگذاري و استمرار فرایند

که تمایل دارند هاي آمریکایی  ي شرکتاین امر برا .است IFRSو  GAAPهمگرایی بین 
مجموعه  .استمهم سرمایه خود را در بازارهاي خارج از ایاالت متحده افزایش دهند، 

هاي  رود، براي شرکت که براي کشورها به کار می یکنواختی از استاندارهاي حسابداري
    .]2[المللی کارا و اثر بخش خواهد بود بین

ساي بانک ؤو ر 2014- هایی همچون وزراي مالی جی گروهدر طی پنج سال گذشته 
اند که به منظور رسیدن به مجموعه واحدي از  را ملزم کرده IASBو  FASBمرکزي،

کشور  100امروزه بالغ بر . استانداردهاي بین المللی حسابداري با کیفیت باال، به همگرایی برسند
براي گزارشگري مالی  IFRSاز  در اروپا، آسیا و آمریکاي شمالی و جنوبی، استفاده

بنابراین امروزه در بازارهاي جهانی . ]10[اند هاي بورسی خود را الزامی یا اختیاري کرده شرکت
وجود دارد و نزدیکی این دو موجب  اي دوگانهسرمایه، اصول عمومی پذیرفته شده حسابداري 
و  IASBبنابراین اگر . شود کنندگان سرمایه می تسهیل تجزیه و تحلیل اطالعات توسط فراهم

FASB  بتوانند اصول عمومی پذیرفته شده حسابداري خود را همگراتر نمایند، نتیجه آن
  .ها خواهد شد کاهش هزینه سرمایه براي تامین مالی شرکت

را به سه گروه  IFRSآمریکا و  حسابداري بین اصول عمومی پذیرفته شده می توان تفاوت
اولین گروه شامل استانداردهایی است که ضرورتاً یکسان هستند و یا اساساً . طبقه بندي نمود

موارد موجود در . ترکیبات تجاري و سود هر سهم ،15همگرا هستند مانند پاداش بر مبناي سهام
 SECکه خروجی یکسانی با کاربرد هر استاندارد داشته باشند ولی  کند این طبقه تضمین نمی

                                                           
12 -International Financial Reporting Standards Foundation 
13 -Accounting Standards Advisory Forum(ASAF) 
14 -G-20 Finance Ministers 
15 -Share- based Compensation 
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 .معتقد است که هر دوي آن استانداردها منجر به اطالعاتی شود که در ماهیت یکسان هستند
دومین گروه که براي آمریکا از اهمیت خاصی برخوردار است شامل استانداردهایی است که 

هاي کاهش ارزش دارایی، اموال، ماشین آالت و  مانند آزمون متفاوت هستند IFRSاساساً با 
 .ها و درآمدهاي مشمول مالیات در مورد موجودي 16تجهیزات، اولین صادره از آخرین وارده

گیري منحصر به فردي در مورد  شود که هر هیئتی به نتیجه بیشتر آن اختالفات از آنجا ناشی می
گذاران به بهترین صورت مکاتبه  خاصی با سرمایهرسد که چگونه در شرایط  این موضوع می

اند و موضوعات  هاي زمانی مختلفی نوشته شده همچنین بیشتر آن استانداردها در دوره .نمایند
آخرین گروه اختالفات نیز به دلیل عدم رهنمود الزم . دهند متفاوتی را مورد خطاب قرار می

هاي زیادي اصول عمومی پذیرفته شده حسابداري آمریکا،  طی سال .است IFRSبراي 
تمایلی ندارد که این  SECاستانداردهاي مناسب براي بازارها و صنایع خاص را ایجاد کرده و 

  ].13[المللی کنار گذارد بین ياستانداردها را به نفع استانداردها
هاي کنندگان صورت حرکت نماید،تهیه IFRSاگر آمریکا بخواهد به سمت استانداردهاي 

اي خواهد  خواهند بود که نیازمند افزایش منابع بوده و فرایند پر هزینه 17مالی شاهد دوره گذار
هاي حسابداري و کنترل داخلی  به روز رسانی استانداردها احتماالً نیازمند بررسی سیستم. بود

 حسابداري دوگانه هاي ها ملزم خواهند بود تا سیستم مثالً بسیاري از شرکت .ها است شرکت
هاي بزرگتر از  هاي مربوطه، شرکت با وجود هزینه .را در طول دوره گذار حفظ نمایند خود

این فرایند براي  .ها منابع الزم را در اختیار دارند کنند زیرا آن دوره گذار حمایت می
المللی با واحدهاي فرعی الزم در کشورهاي مختلف که قبالً  هاي بزرگ بین شرکت
   .کردند، صادق است گزارش می IFRSهاي مالی خود را در انطباق با  صورت

، تا کنون هیچ IFRSبا وجود فشار جهانی براي ایاالت متحده آمریکا به منظور پذیرش 
براي همگرایی را تا سال  خود برنامه کاري SEC، 2008در سال . تصمیمی اتخاذ نشده است

و  2011، 2010در سال هاي  SECگزارش نمود ولی به دنبال گزارشات کارکنان  2014

                                                           
16 -Last in First out(LIFO) 
17 -Transition Period 
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که استانداردهاي جهانی  علی رغم آن .، تعهدي براي همگرایی وجود نداشته است2012
IASBکند که  ، استانداردهایی با کیفیت باال هستند، ولی آمریکا احساس میIFRS  شفافیت

براي  ،IASB و FASBهاي صورت گرفته توسط  با وجود تالش .نواختی الزم را نداردو یک
و اصول عمومی  IFRSهمگرایی استانداردهاي خاصی، هنوز اختالفات اساسی بسیاري بین 

در حالی که به نظر می رسد موانع به سمت  .پذیرفته شده حسابداري آمریکا وجود دارد
 IASBهمگرایی، زیاد باشد، اگر آمریکا تنها کشوري باشد که خواهان پذیرش استانداردهاي 

  .]3[در این صورت شاهد پیامدهاي نامطلوب حاصل از این عمل خواهد بود نباشد،
  

  هاي همگرایی دو هیئت اي از تالش خالصه
مانده  قینهایی خود در مورد پیشرفت همگرایی و وضعیت با، این دو هیئت گزارش 2012در 

مانده پروژه از  ر کردند که بیانگر مراحل الزم براي تکمیل باقیدهاي همگرایی را صا تالش
خود در مورد  هاي در آن زمان این دو هیئت امیدوار بودند که پروژه .نامه بود زمان توافق

کنند ولی آن  تکمیل 2013و قراردادهاي بیمه را تا  ها، شناسایی درآمد، ابزارهاي مالی اجاره
مجدداً این دو هیئت تالش خود بر روي این چهار  2014از سال  .]11[هدفی بود که ناتمام ماند

رود که تا پایان  پروژه همگرایی را شروع کردند و به استثناي پروژه قراردادهاي بیمه، انتظار می
  ].9[تکمیل نمایندهاي خود را  بقیه پروژه 2014سال 

  
  هاي همگرایی کوتاه مدت پروژه
استانداردهاي خود  ،همگرایی کوتاه مدت مستلزم آن بود که یکی از دو هیئت هاي ه پروژبیشتر 

سود نقدي ها همچون  سایر پروژه. نظر کند دیگر تجدیدهیئت را براي هماهنگی با استانداردهاي 
 1جدول .استانداردهاي جدیدي را منتشر کنندکرد تا  هر دو هیئت را ملزم می ، 18هر سهم

 .همگرایی کوتاه مدت این دو هیئت را نشان می دهد هاي ه پروژمشخصات 

  

                                                           
18 -Share-based payments 
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  همگرایی کوتاه مدت هاي ه پروژ:1جدول 
  توضیحات ضروري  نقطه عطف  وضعیت  پروژه

بود ولی اختالفات اساسی همگرایی در سطح اصول   2004استانداردهاي همگرایی صادره در   تکمیل شده  سود نقدي سهام
  وجود داشت

گزارشگري 
  ها قسمت

  منجر به همگرایی استاندارد افشا گردید 2006در  IASBاستاندارد صادره  تکمیل شده

 2004نحوه برخورد با معاوضات غیرپولی خاص را در  FASB تکمیل شده  هاي غیرپولی دارایی
  همگرا کرد

همگرایی کمی وجود داشت و اختالفاتی در 
  حسابداري براي انتقاالت غیرمعکوس دیده می شد

حسابداري 
  ها موجودي

  همگرایی کمی وجود داشت  همگرا کرد 2004نحوه برخورد با ضایعات غیرعادي را در  FASB تکمیل شده

نحوه برخورد با تغییرات داوطلبانه در خط مشی هاي  FASB تکمیل شده  تغییرات حسابداري
  کرد همگرا 2005حسابداري را در 

  همگرایی وجود داشت

اختیار ارزش 
  منصفانه

را صادر  2007ارزش منصفانه براي ابزارهاي مالی را در  FASB تکمیل شده
  نمود

همگرایی در سطح اصول بود ولی اختالفاتی در زمینه 
  کاربردي وجود داشت

همگرایی در سطح اصول بود ولی اختالفاتی وجود   صادر نمود 2007استاندارد تجدیدنظر شده را در  IASB تکمیل شده  بهاي استقراض
  داشت

اصول عمومی پذیرفته شده حسابداري آمریکا مخارج تحقیق و  تکمیل شده  تحقیق و توسعه
  توسعه تحصیل شده به عنوان بخشی از ترکیبات تجاري را تغییر داد

همگرایی فقط براي مخارج تحقیق و توسعه تحصیل 
سابداري براي مخارج ح. شده در ترکیبات تجاري بود

  تحقیق و توسعه خارج از ترکیبات تجاري همگرا نبود
از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداري آمریکا  19ارائه ناقص تکمیل شده  منافع غیرقابل کنترل

  حذف شد
  همگرایی در سطح اصول بود

  همگرایی حاصل نشد  نمودصادر  2011هاي خاص را در  استاندارد مشارکت IASB تکمیل شده  هاي خاص مشارکت
ارزیابی مجدد به   مالیات بر سود

عنوان اولویت 
  حداقل

همگرایی حاصل نشد و پروژه در دستور کار دو هیئت   منتشر شد 2009پیش نویس مربوطه در 
  نیز قرار نگرفت

موسسات 
  گذاري سرمایه

 هاي خود هاي سرمایه گذاري، دارایی ملزم کرد که شرکت FASB  در جریان تکمیل
  یري کنندگ را به ارزش منصفانه اندازه

FASB پروژه را از دستور کار خود خارج کرد  

  9،ص2014هولزمن و مانتر،:منبع

 
  هاي همگرایی بلندمدت پروژه

و  FASB(به روز شد، این دو هیئت 2011 تا 2008 هاي سال نامه بین که توافق به محض آن
IASB (مشخصات آن  2جدول . تمرکز کردندمپروژه بلندمدت  10هاي خود را براي  برنامه
هایی در مورد اجاره،  هنوز هم پروژه. دهد ها همراه با همگرایی مربوطه را نشان می پروژه

ابزارهاي مالی و قراردادهاي بیمه براي رسیدن به همگرایی الزم، مراحل تکاملی خود را طی 
  .]6[کنند می

                                                           
19 -Mezzanine Presentation 
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به تطابق کامل در بیشتر  IASB و FASBهاي همگرایی بین صورت خالصه، تالشبه 
چه مسلم است این دو هیئت در مورد موضوعاتی همچون پرداخت سود  آن.ها منجر شد پروژه

این دو هیئت استانداردهاي بین  ها در بیشتر پروژه. هر سهم به همگرایی با سطح باالیی رسیدند
صول عمومی پذیرفته شده حسابداري امریکا را به هم نزدیکتر المللی گزارشگري مالی و ا

  .برسند یکسانیبه استانداردهاي  ندنتوانست ها ن آکردند ولی 
  هاي همگرایی بلندمدت پروژه:2جدول

  توضیحات ضروري  نقطه عطف  وضعیت  پروژه
 هاي تجاري و منافع الزامات مشترکی براي حسابداري ترکیب تکمیل شده  ترکیبات تجاري

  منتشر شد 2008غیرکنترلی در 
  همگرایی واقعی به استثناي موارد خاص

هاي مالی  در ارتباط با شناسایی مجدد دارایی  اند هر هیئتی تحوالت اساسی همراه با الزامات افشا را بیان کرده تکمیل شده  شناسایی مجدد
همگرایی حاصل نشد و همگرایی فقط در مورد 

  افشا صورت گرفت
مالی هاي  صورت
شامل افشاي (تلفیقی
هاي تامین مالی  ریسک

  )خارج از ترازنامه

 FASBصادر نمود و  2011استانداردهایی را در  IASB تکمیل شده
 2011توضیحات مشخصی را در مورد مالک و نماینده در 

  مطرح نمود

از چندین جنبه مهم همگرایی حاصل نشد و 
FASB  براي تکمیل پروژه خود براي توسعه
  هاي مدیر و نماینده در تالش استرهنمود

گیري ارزش  اندازه
  منصفانه

در  IASBصادر شد و استاندارد  2006در  FASBاستاندارد  تکمیل شده
  صادر شد 2011

گیري ارزش  همگرایی اساسی در مورد اندازه
منصفانه حاصل شد ولی همگرایی در مورد زمان 

  کاربرد آن حاصل نشد
  از چندین جنبه مهم همگرایی حاصل نشد  صادر شد 2011در  IASBتغییرات براي استاندارد  تکمیل شده  20مزایاي پس از استخدام

- هاي مالی ارائه صورت
  سایر اقالم سود جامع

همگرایی در مورد ارائه صورت سود جامع   .صادر شد 2011در  GAAPو  IFRSتغییرات براي  تکمیل شده
 ولی همگرایی در مورد اجزاي آن و حاصل شد

  حاصل نشد) زیان(به صورت سود ها ن آانتقال 
ابزارهاي مالی با 
  مشخصات سهام

FASB  وIASB 
پیشنهادهایی را در 

  منتشر کردند 2011

همگرایی حاصل نشد و پروژه در دستور کار نیز   صادر شد 2008برگه مشورتی مشترکی در 
  قرار نگرفت

ارزیابی مجدد به   گذاري هاي سرمایه شرکت
  اولویت حداقلعنوان 

IASB  وFASB و  2012را به ترتیب در  استانداردهاي نهایی
صادر کردند که در بعضی از موارد تفاوتهایی با یکدیگر  2013

  .داشتند

هاي  دامنه و کاربرد حسابداري شرکت
  گذاري در شرایط خاصی متفاوت است سرمایه

  استانداردهایی براي همگرایی اساسی منتشر شد  صادر شد 2014دو هیئت در استاندارد اساسی همگرایی توسط   تکمیل شده  شناسایی درآمد
  10،ص2014هولزمن و مانتر،:منبع

 
 
 

  گیري نتیجه
                                                           
20 -Postemployment Benefits 
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هاي خود را ملزم کنند تا اطالعات مالی خود را به  اند شرکت بسیاري از کشورها تصمیم گرفته
گزارش نمایند ولی تا کنون ایاالت متحده  IASBوسیله استانداردهاي گزارشگري مالی 
چنین اقدامی براي همگرایی به عنوان موتور محرکه . آمریکا چنین عملی را انجام نداده است
هر چند ممکن است در کوتاه مدت استفاده از . شود توسعه اقتصاد جهانی در نظر گرفته می

IFRS ندمدت مفید خواهد بودبراي آمریکا منافعی نداشته باشد، ولی بدون شک در بل. 
همچنین در صورتی که همه کشورها از استانداردهاي بین المللی استفاده نمایند، اگر آمریکا 
بخواهد در بازارهاي جهانی رقابت کند، مجبور به همگرایی استانداردهاي خود با استانداردهاي 

IFRS گزارشگري مالی یی که در ها ن امساله اصلی براي سازماز سوي دیگر . خواهد شد
و  GAAPهمگرایی (این مسیر در حال تکمیل شدن است کنند آن است که مشارکت می

IFRS .(ممکن است حالتی ایجاد شود که  ،آنچه مسلم استSEC  به کشورهاي متقاضی
 اعضاي واضح است که .را براي دوره کوتاه مدت به کار گیرند IFRSاجازه دهد تا 

FASB)آماده مشارکت در  خود را به صورت فعاالنه) داردگذاريناستاهاي  تالش در راستاي
هاي آینده، چشم انداز  در طی سال IFRSهاي  خواهند کرد و خط مشی فرایند نظر خواهی

ایجاد چارچوبی  شفاف براي بنابراین  .گزارشگري مالی را به صورت با اهمیتی تغییر خواهد داد
و این  اعضاي کلیدي گزارشگري مالی استگزارشگري مالی نیازمند مشارکت فعال همه 

موضوع چالش مهمی است و نیازمند مشارکت فعال اعضاي آمریکایی در فرایند 
از موارد  باید  است و مشخص است که اعضاي آمریکایی IASBو  FASB گذاري استاندارد

  .مطلع باشند GAAPو  IFRSافتراق و اشتراك 
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