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 چکیده
 درالمللیی یاارگییری میالی      کیارییری اسینانداردیای بیین    سیجیی بیه    در این مقاله به بررسیی امایان  

گیمولی  و     یا، دامجه  فاونی مجافع و یایجه   مالحظهنفعان،   واحدیای کوچک و منوسط از نظر چهار بعد ذی
از روش پیژوی  کیفیی و بیرای    در این تحقیق  پرداخنه گده اس . اسنانداردیاکارییری  یای به  اسنراتژی
مدیران و گیرکای موسایا     نفر از 19با اسنفاده گده اس . در این راسنا  تمیا، از روش تحلیل   تحلیل داده

   اند، مصیاحهه   تدوین اسناندارد سازمان حاابرسی که به روش یلوله برفی اننخاب گدهحاابرسی و اعضای 
کیارییری ایین    ییای پیژوی  حیاکی از ان اسی  کیه ضیرور  بیه         ساخناریافنه انیام یردیید. یافنیه    نیمه

   مجظیر دامجیه   یا، قابل توجییه اسی . یمیجیین از     فاونی مجافع و یایجه   نفعان و مالحظه  اسنانداردیا از مجظر ذی
ییا  و ییک معییار کیفیی دیییر        گمولی ، معیاریای کمی )گامل تعداد کارکجان، درامدعملیاتی و دارایی

یای بورسی  عالوه بر معیار کیفی یییت ،    گرک    )جدا کردن واحدیای کوچک و منوسط زیرمیموعه
کیارییری نییا،    بیه  ییای   در تعریف واحدیای کوچک و منوسط باید لحاظ ییردد. در بخی  اسینراتژی   

تیوان بیه عجیوان      سازی اننخاب گیدند. یمیجیین ییک رویایرد سیه سی حی را میی         اسنراتژی الاام و بومی
 کار یرف . هچارچوبی جه  یاارگیری این واحدیای تیاری ب
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 یا.    فاونی مجافع بر یایجه     نفعان، مالحظه  ذی
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 مقدمه
 در و صجعنی کشوریای در منوسط و کوچک صجایع نق  و ایمی  اخیر یای  سال در

 و کوچک جهان، صجایع کشوریای ربیشن در امروزه .اس  بوده افاای  به توسعه رو حال
 افریجیی   نق  حال در خدما  ارائه و صجعنی اجنماعی، تولید مخنلف یای  ججهه از منوسط

ابیدا    در پیشیرو  و نیواوری  و تحیول  مهید  جدیید،  اگیناال  اصیلی  کججیدیان   بوده و تتمین
  . 2015، 1یانجد )کایا و کوچ جدید یای  فجاوری

گیورای اسیالمی در   یای میلس   در ایران نیا بر اساس یاارش مجنشرگده مرکا پژوی 
یای موجود درکشیور،    ، سهم واحدیای تیاری کوچک و منوسط از کل بجیاه1394مرداد 
ییا در اقنصیاد اسی . در      نق  با ایمی  ایین بجییاه     دیجده باگد که نشان  درصد می 85حدود 

ییا پرداخنیه گیده،  مشیاال        یاارش مذکور که به بررسی مشاال  تتمین مالی این بجییاه 
کوچیک   ییای   بجیاه حیا    ادامه در مانع ترین  ای ذکر گده اس . این یاارش اصلی  عدیده
دم گیفافی  االالعیا  میالی و افیاای  ریایک      دانید. عی    مالی می تتمین را مشال منوسط و

ییا کیای      یا و موساا  مالی را در تتمین مجیابع میالی ان    تمایل بانک یا،  اعنهاری این بجیاه
تواند نقی  مهمیی     یای مالی و افشائیا  مربوط به ان می  کیفی  صور . بجابراین داده اس 

 در کای  این عدم گفافی  داگنه باگد.
 میدل  و روش الراحیی  المللیی از   بیین  و ملیی  ایحرفیه  نهادییای  اکثیر  حاضر، حال در

زییرا   کججید،   میی  حمایی   منوسیط  و کوچیک  تیاری واحدیای برای منفاو  یاارگیری
االالعیاتی   نیازییای  رفیع  یاارگییری میالی بیرای    المللیی   اسینانداردیای بیین   کامیل    نایخه 

 نیازیییای سییاخنن بییراورده قابلییی  انیید و  گییده تییدوین بییار  تیییاری واحییدیای

   ارائیه  ،بجیابراین ندارنید.   را منوسیط  و تییاری کوچیک   واحیدیای  در کججیدیان  اسینفاده 
 برخیوردار  بایاری ایمی  از واحدیا، این مالی یاارگیری تدوین الزم برای ریجمودیای

کوچک و  تیاری واحدیای برای خاص ریجمودیای و اکثر کشوریای جهان دارای اس 
  .1389منوسط یانجد )برزیر، 

 تیدوین  و تهییه  بیا  المللی حاابداری کوگییده اسی     بین اسنانداردیای ییت  ،رو  از این

 سیاز  منوسیط،  و کوچیک  ییای   میالی بیرای بجییاه    المللیی یاارگییری    بیین  اسینانداردیای 
 ایین  در ایین اسینانداردیا را   کیارییری  بیه  تایهیل  و پیذیرش  افاای  الزم برای وکاریای

مییالدی اسینانداردیای    2009 ژوئییه  . ایین نهیاد در   1391سیازد )رحیمییان،    فیرایم  یا  بجیاه
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 .بخی  مجنشیر کیرد    35را در  2ری مالی در واحدیای کوچک و منوسطگیالمللی یاار  بین
یییم اکجییون در سییای   کییهمجنشییر گییده  2015اصییالحی ان، در سییال    تییرین ناییخه  جدییید

 ری مالی موجود اس .  گیالمللی یاار  اسنانداردیای بین
ای برای واحدیای تییاری کوچیک و منوسیط وجیود       در ایران، اسنانداردیای جدایانه

  و نییدارد و بییا توجییه بییه نقیی  بییا ایمییی  اییین واحییدیای تیییاری در اقنصییاد و اماانییا    
اسنانداردیای حایابداری واحیدیای تییاری بیار ،      کارییری بهیا در   یای ان  محدودی 
ای را برای ایین واحیدیای تییاری      اس  سازمان حاابرسی اسنانداردیای جدایانه ضروری

تدوین کجد. با توجه بیه رویایرد سیازمان حاابرسیی مهجیی بیر یمیایجیی بیا اسینانداردیای          
   سازمان بخواید برای واحدیای کوچک و منوسیط نییا از نایخه    المللی، در صورتی که  بین
المللی اسنانداردیای واحدیای کوچک و منوسط اسینفاده کجید، الزم اسی  ابنیدا ابعیاد        بین

مخنلف این اسنانداردیا را مورد بررسی قرار دید و در میواردی کیه الزم اسی ، بیر اسیاس      
ا اعمال کجد. ایین پیژوی  سیعی دارد بیه     گرایط این واحدیای تیاری در ایران تعدیالتی ر

المللیی یاارگییری میالی واحیدیای کوچیک و        سیجیی اسینانداردیای بیین     بررسی امایان 
 منوسط بر اساس موارد زیر بپردازد:

در ایین   نخای  نفعان و موارد اسنفاده از االالعا  واحیدیای کوچیک و منوسیط.      ذی  .1
ییا    یایی که از االالعیا  ان   ی و اسنفادهنفعان این واحدیای تیار  پژوی  به بررسی ذی

گود. سپس با گجاخ  حاصیل از ایین     کججد، پرداخنه می  در تصمیما  اقنصادی خود می
توانجید در    گود که ایا این میموعه از اسنانداردیا می  فرایجد، به این موضو  پرداخنه می

 نفعان اثر یذار باگد یا خیر.  رفع نیازیای االالعاتی ذی
ایین میموعیه از اسینانداردیا. ابنیدا بیه بررسیی مجیافع و         کیارییری  بیه یای   جافع و یایجهم . 2

اسنانداردیای مذکور پرداخنه گده و سپس این موضیو  بررسیی    کارییری بهیای   یایجه
 یای ان فاونی دارد یا خیر.  این اسنانداردیا بر یایجه کارییری بهیردد که ایا مجافع   می
 کجد.  کارییری این میموعه از اسنانداردیا را توجیه یا رد می ه بهسایر عواملی ک . 3
گیود   گمولی  این اسنانداردیا. در این قام  به این موضو  پرداخنیه میی     بررسی دامجه  .4

المللی در تعریف واحیدیای کوچیک و     که ایا معیاریای کیفی ییت  اسنانداردیای بین
   کمیی نییا اسینفاده کیرد و تعیدیالتی را در دامجیه      منوسط کافی بوده یا باید از معیاریای 
 گمولی  این اسنانداردیا اعمال کرد.
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تیوان در    ییای منفیاوتی را میی     کیارییری ایین اسینانداردیا. اسینراتژی     یای بیه   اسنراتژی  .5
سیازی ییا عیدم      ییا بیومی    کارییری این اسنانداردیا باار یرف . یای از این اسنراتژی به

المللی اس . به این معجا که ایا باید برخیی الاامیا  گیجاخ  و      دیای بینتعدیل اسناندار
المللی را بر اساس گیرایط واحیدیای تییاری کوچیک و       ییری اسنانداردیای بین  اندازه

 منوسط در ایران تعدیل کرد یا خیر.
یییای مییروری انیییام گییده کییه صییرفای بییه معرفییی اییین    در ایییران ریییر از برخییی پییژوی 

 ، 1389و برزییر،   1391؛ قجهرییان،  1391انید )رحیمییان و اسیاجدری،      ا پرداخنیه اسنانداردی
کیارییری ایین اسینانداردیا انییام گیده       یای تیربی کمی در ارتهاط با ضرور  بیه   پژوی 

المللیی    کیارییری اسینانداردیای بیین    ییای میذکور ضیرور  بیه      اس . در برخی از پژوی 
ییای    ط بر اساس اثر این اسنانداردیا بیر ویژییی  حاابداری برای واحدیای کوچک و منوس

یای عملاردی، مورد بررسی قرار یرفنه اس . یمیجیین در    کیفی االالعا  مالی و گاخص
برخی دییر، به بررسی ضرور  تیدوین اسینانداردیای مییاا بیرای واحیدیای کوچیک و       

پیژوی  نییا    نفعان این واحدیای تیاری پرداخنه گده اس . در یک  منوسط از دیدیاه ذی
یا میورد بررسیی     فاونی مجافع بر یایجه   کارییری این اسنانداردیا از مجظر مالحظه ضرور  به

ییای صیور  یرفنیه بیه       قرار یرفنه اس . نواوری این پژوی  در مقایاه با سیایر پیژوی   
 گرح زیر اس :

نفعیان و    ذی   لیهکارییری این میموعه از اسنانداردیا یم از نظر ک سجیی به  بررسی اماان . 1
یا )به عهار  دیییر امایان     فاونی مجافع بر یایجه   یم از نظر سایر عوامل از جمله مالحظه

عوامیل     کارییری این اسنانداردیا به صیور  جیامع و بیا در نظیر ییرفنن کلییه       سجیی به
 مربوط مورد بررسی قرار یرفنه اس  .

کارییری این اسنانداردیا بیه   یای به  و یایجهیای داخلی، مجافع    در ییچ کدام از پژوی   .2
صور  مشخص و دقیق تعیین نشیده اسی . در ایین پیژوی  ابنیدا فهرسینی از مجیافع و        

فاونیی مجیافع بیر       یا ارائه و سپس با توجه به موارد گجاسایی گده به بررسی مالحظه  یایجه
 کارییری این اسنانداردیا پرداخنه گده اس . یای به  یایجه

المللی واحدیای کوچیک و منوسیط میورد      گمولی  اسنانداردیای بین   ر این پژوی  دامجهد .3
 بررسی قرار یرفنه و تعریف جدیدی از واحدیای کوچک و منوسط ارائه گده اس .

کارییری این اسنانداردیا، بررسیی محنیوایی اسینانداردیای واحیدیای      یای به  اسنراتژی . 4
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سیازی، تیاکجون در یییچ پیژوی        د نیازمجید بیومی  کوچک و منوسیط و گجاسیایی میوار   
 داخلی انیام نشده اس .

این پژوی  سعی دارد خالء ادبیا  موجود در این زمیجه را پوگ  دید و رایجمایی بیرای سیازمان   
 حاابرسی جه  تدوین اسنانداردیای حاابداری میاا برای واحدیای کوچک و منوسط باگد. 

 
 و پیشینهمبانی نظری 

 نظیری  چیارچوب  تیدوین  پاسیخیویی در  و ییریتصیمیم  در سیودمجدی  رویارد رالی  دو 

یید   ، 2018سیال   یچیارچوب نظیر   نخای  در فصیل   گیود.   کار یرفنه میی  هب مالی یاارگیری
االالعیا  سیودمجد در      ارائیه  ی،حایابدار  یالملل  نیب اسنانداردیای  یتمورد نظر ی یمال یرییاارگ
گیده   عجوان یمال یرگییاار یالملل  نیب یتجها ید  اسنانداردیا مجابع به عجوان صیتخص ما یتصم
یرچجید کیه    .مانده اس  یثاب  باق 2010سال    ناه  به ناخه یید  چارچوب نظر نیابجابر. اس 
 ما یتر کرده اس  و صرفای گامل تصم  ص مجابع را یانردهیتخص ما یتصم   حوزه یتا حدود یت ی
  مایبلایه گیامل تصیم    ،گیود   ینمی  وام یاع یا مربیوط بیه    ما یو تصم ینیهدار ،و فروش دیخر

 یماتیتصیم  نیچجی  . بیه عهیار  دیییر   گود  یمنیا   یریاقداما  مد یابیارز تخصیص مجابع بر اساس
 نیا  .2020، 3)پلیر اس   یریکردن مد نییایجا ایابقا  ،پاداش ع ایمربوط به ا ما یتصمگامل 
 ید در  رییبدون تا یبر ید  حاابدی دیدر واقع تاک ،2018 یحاابدار یدر چارچوب نظر رییتا
  ییت ی یییا   یرچجید تیالش   .بیوده اسی     مجابع صیصاالالعا  سودمجد جه  تخ   ارائه یعج)ی یاصل

یاارگییری   در ایدا  یحاابدی   فهیبه مجظور لحاظ کردن وظی حاابدار یالملل  نیب یاسنانداردیا
جدایانیه در   یبیه عجیوان ییدف    دیی اعنقیاد وجیود دارد کیه نها    نیاولی یجوز کامالی واضح اس   مالی

که به   به دلیل این  .امده اس  1989سال یونه که در چارچوب نظری   )ان گود دیق یچارچوب نظر
پارامنر  کیبلاه از ان به عجوان  ،ا یید  ن کی ییبه تجها  یریعملارد مد یابیارزاعنقاد ییت ، 
  .2020)پلیر،  گود یده ممجابع اسنفا صیتخصدر تصمیما  
 دیجد یمال یرگییاار یاسنانداردیا یاز معرف یحاابدار یالملل  نیب یاسنانداردیا  یتید  ی

بیر اسیاس نظیر     .اسی  سیودمجدی در تصیمیم    اردیبر رو یمهنج ،کوچک و منوسط یواحدیا یبرا
 المللیی   واحدیای کوچک و منوسط اسینانداردیای بیین     و ناخه کامل   ناخه نیب ییا  تفاو  ، یتی
لحیاظ   جهییا -ع یا و مالحظا  مجف  کججدیان ان اسنفاده یاالالعات یازیایمالحظا  ن اساسبر  دیبا

کججیدیان    اسینفاده  یاالالعیات  یازییا ین کیه   نیی ا لیی معنقید اسی  بیه دل     ییت ی ایین وجیود،  بیا   .یردد
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کججییدیان   اسیینفاده هیاز مییوارد گییه یاریکوچییک و منوسییط در بایی یواحییدیا یمییال ییییا  صییور 
 یاالالعیات  یازییا ین گیدن بیا برالیر     بجیابراین و  اس  یعموم ییپاسخیو  یمائول اب ییا  گرک 
 گیود. بجیابراین    برالیر  میی   ایی ییا ن   ییروه  ریسیا  یاالالعات یازیاین ،و اعنهاردیجدیان یذاران هیسرما
 توسیط یییت   کیه   لیما ییا  صور از کججدیان  اسنفاده .ا یچارچوب منفاو  الزم ن یریکاری هب

که  یسهامدارانو  انیمشنر ی،اعنهار یبجد رتهه ینهادیا ،فروگجدیان ،یا  گامل بانک ،اند گده ییگجاسا
   .2009 ی،حاابدار یالملل نیب یاسنانداردیا  یتی) انجدییا ن  گرک  نیا رانیمد

محیور   کججده  اسنفاده اردیکه رو ندکرد بیان  2006) 5  و یانگ1998) 4انگیو  اسجون
در مییورد  یتیربیی قییا یتحق ابیییدر ر ،گییده اسیی  انیییب یحاییابدار یکییه در اسیینانداردیا

   .کججدیان بوده اس  اسنفاده یاالالعات یازیاین
کوچیک و   یکججدیان از االالعیا  واحیدیا    انیام گده در مورد اسنفاده هیاول قا یتحق
 رانیمید  ،واحیدیا  نیی ا یمال ییا  صور  اصلی از کججدیان که اسنفاده دید ینوسط نشان مم
   هدر درجی  انیمشینر  و دیجیدیان   اراعنهی سیایر   .باگیجد   یییا می    و بانیک  ییاتی مال ینهادیا یا،  ان
 ارائه گده اس . 2در جدول  این تحقیقا . برخی از قرار دارند  یاز ایم یکمنر

 کججدیان اصلی از یاارگیری مالی واحدیای کوچک و منوسط  یذگنه در مورد اسنفاده. م العا  2جدول 

 کشور نویاجده
 ری مالی واحدیای تیاری کوچک و منوسطگیاسنفاده کججدیان اصلی از یاار

 یا  بانک مدیران/ مالاان
نهادیای 
 مالیاتی

 سایر اعنهاردیجدیان

 کشوریای توسعه یافنه

      انیلانان  1985و یمااران ) 6کارسهر 
      انیلانان  2017و یمااران ) 7کولیس

      انیلانان  2009) 8سیان و روبرتا
      ایرلجد  1996) 9بارکر و نونان
      کانادا  2006) 10میجیا  و زقال
      کانادا  2009) 11رنی و سجاو
      المان  2007) 12ایرلی و یالر

 کشوریای در حال توسعه
      وینجام  2006و یمااران ) 13دنگ داک

 
نیازسییجیی تییدوین اسیینانداردیای حاییابداری بییرای واحییدیای   بییه 1401بهمییج  و کییاردان )
پرداخنجید.   میالی  العیا  کججیدیان اال   از دیدیاه اعنهاردیجیدیان و تهییه   ،تیاری کوچک و منوسط

کججیدیان    اعنهاردیجیدیان و تهییه   ،حیاکی از ایین اسی  کیه در ییر دو ییروه       ییا   ان پیژوی     یهننی
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مالی، نیاز به تدوین اسنانداردیای حاابداری برای واحدیای تییاری کوچیک و منوسیط     العا اال
 .مالی اس  العا کججدیان اال نیاز در یروه اعنهاردیجدیان بیشنر از تهیهاین وجود داگنه و 
اییین  کییارییری بییهو  رشیضییرور  پییذ یبررسیی  بییه 1400ور و یماییاران )پیی کاگییانی

یای کیفی االالعا  میالی پرداخنیه اسی . ننیای       اسنانداردیا از حیث اثریذاری بر ویژیی
این اسنانداردیا اثر مثه  و معجیاداری را بیر    کارییری بهیر ان اس  که  یا بیان پژوی  ان
یییری و    اتاا، قابلی  مقایاه، گیجاخ  و انیدازه   یای کیفی االالعا  از جمله قابلی  ویژیی

 تییدوین نیییاز بییه بییه بررسییی در پژویشییی  1399ارائییه و افشییا دارد. بهمییج  و یماییاران ) 
 و مالییاتی  ممییاان  دییدیاه  منوسیط از  و کوچیک  ییای   بجیاه برای حاابداری اسنانداردیای
ین ایین اسینانداردیا از   یا مؤید ضرور  تیدو   ننای  پژوی  ان پرداخنجد. مانقل حاابرسان
 باگد.   نفعان )صرفای حاابرسان و ممیاان مالیاتی  می  دیدیاه ذی

کارییری رویارد ارزش  تتثیر به  در پژویشی با موضو  1398صدیقی و یمااران )
، به بررسی یذاری کوچک و منوسط  یای سرمایه  یای عملارد گرک   مجصفانه بر گاخص
پرداخنه کارییری اسنانداردیای کوچک و منوسط  یای عملارد پس از به  تاییرا  گاخص

یا و بازده حقوق صاحهان   ناه  بازده دارایی دید که  یا نشان می  پژوی  اننای  اس . ن
المللی یاارگیری مالی برای واحدیای کوچک   کارییری اسناندارد بین سرمایه، پس از به

 .کججد  و منوسط تاییر معجاداری پیدا نمی
ییای کوچیک و       به بررسی نیازییای یاارگییری میالی گیرک     1398دالوری و مهدوی )

   هیایجی منوسط از دیدیاه اسنادان حاابداری پرداخنجد. ننای  این پژوی  حاکی از ان اسی  کیه   
یییای کوچییک بییی  از مجییافع حاصییل از ان اسیی  و      گییرک  دریییای مییالی    صییور    هتهییی
 الالعیا  یجیین، ا مییا را ندارنید. ی    ی مالی نییا توانیایی اسینفاده از ان   یا  کججدیان صور   اسنفاده

یا با انیه کیه اکجیون در ترازنامیه،      یای مالی این یونه گرک   کججدیان صور   مورد نیاز اسنفاده
یای توضیحی یمیراه صیورتهای میالی      و یادداگ  ینقد هایصور  سود و زیان، صور  جریان

منوسیط   ییای کوچیک و    نظام یاارگیری میالی گیرک    در ننییه .گود، منفاو  اس   ارائه می
 تدوین یردد.یا    اسنانداردیای حاابداری جدایانه برای این گرک باید اصالح  و

، موضو  اولی کیه بایید در ایین پیژوی  میورد بررسیی قیرار        پیشیفنه بر اساس م ال 
ییا    نیازییای االالعیاتی ان   نفعیان و   کیارییری ایین اسینانداردیا از مجظیر ذی     ییرد،  لیاوم بیه  

کارییری این اسنانداردیا، از جمله بررسی  به   کججده  باگد. موضو  دوم سایر دالیل توجیه  می
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ییای    باگد. بجیابراین سیوال    کارییری این اسنانداردیا می یای به  فاونی مجافع بر یایجه   مالحظه
 ، به گرح زیر اس :یا بپردازد  اول تا چهارم که این پژوی  سعی دارد به ان

نفعان واحدیای کوچک و منوسط در ایران چیه افیراد ییا نهادییای بیوده و        . ذی1سوال 
 یا چیا ؟  نیازیای االالعاتی ان

نفعان واحدیای تیاری کوچک و منوسط و نیازییای االالعیاتی     . با توجه به ذی2سوال 
ابداری در واحدیای کوچیک و  المللی اسنانداردیای حا  ی بین  کارییری ناخه یا، ایا به  ان

 منوسط، قابل توجیه اس ؟
کیارییری ییک میموعیه مییاا از اسینانداریای حایابداری        یا و مجافع به  . یایجه3سوال 

کیارییری ایین    برای واحدیای تیاری کوچک و منوسط چه خوایید بیود؟ و اییا مجیافع بیه     
 یای ان فاونی دارد؟  اسنانداردیا بر یایجه

 باگد؟  کارییری این اسنانداردیا، گامل چه مواردی می به   کججده  توجیه . سایر دالیل4سوال 
 یکوچییک و منوسییط، ان یییروه از واحییدیا یتیییار یواحییدیا در اییین اسیینانداردیا،

بیا مقاصید    یمیال  یییا   صیور   ندارنید و  یعمیوم  ییییو   پاسیخ   ییانجد که مائول یتیار
واحید   ف،یی تعر نیی ا الهیق  کججید.  یمجنشیر می   یسازمان رونب کججدیان  اسنفاده یرا برا یعموم
 :که دارد یویی عمومی  پاسخ  یمائول یزمان یتیار
بیورس اوراق بهیادار   ی )عمیوم  یبازارییا  ان در مالاانیه حقیوق   ایی  یبدی یابااریا   الف

 و یمحلی  یخارج از بیورس اوراق بهیادار گیامل بازارییا     ا بازاری المللی  ینو ب یداخل
 یدر بازارییا  مهادلیه  یبیرا  ییاباارییا  نیاننشیار چجی   جید ایفر ایمعامله گود  ی ا  همج ق
 ایوجود داگنه باگد و  یعموم

از اگخاص برون  یعییروه وس ییا  ییدارا یخود را نیهدار یکا  وکار اصل ،یواحد تیار  ب
واسی ه   ایی  کاریااران مه،یب ییا  یا، گرک   در نظر یرفنه باگد. بانک یامان به صور  یسازمان
 یمیوارد  ه،یسرما نیتتم ییا  گرک  و ییذار  هیمشنرک سرما ییا  اوراق بهادار، صجدوق ییا
  .2004، حاابداری المللی  )ییت  اسنانداردیای بین یانجد یتیار یواحدیا نیاز ا

کوچیک و   یواحیدیا  یبیرا مجنقدین به این تعریف معنقدند که ییت  از یک تعرییف کلیی   
میورد   یاایان،  اسیناندارد  میموعیه  کیی  یالراحی  ای کیه   یونیه بیه   ،منوسط اسنفاده کرده اسی  

 یاز واحیدیا  یکلی  فیارائه تعر. اس  هواحدیا را دگوار ساخن نیاز ا یعیوس فیال یاسنفاده برا
اییین واحییدیای تیییاری بییا نیازیییا و از  یعیوسیی فیییال کییه گییود  یمیی مجیییرکوچییک و منوسییط 
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. بجیابراین اسینانداردیای ارائیه گیده     دنریقرار بی این تعریفدر  یای یاارگیری مخنلف،  ظرفی 
 نیی کججیده ا  مخنلیف اسینفاده   یییا   ییروه  یاالالعیات  یازیاین مامت ننواند ممان اس توسط ییت  

با رویایرد اصیلی یییت  در تیدوین اسینانداردیا، یعجیی        یاردرو ، و اینواحدیا را پاسخیو باگد
کوچیک و   ییاواحید  عهار خود  ،نیعالوه بر ا رویارد سودمجدی در تصمیم در تجاقض اس .

ییا بیدون اگیاره     بجیاه   عهار  به اندازه نیچرا که ا ،کججده باگد اهیمر تواند یمتا حدودی منوسط 
  .2008، 14)دی پینرا و یمااران اگاره دارد پاسخیویی مدنظر ییت  ویژیی مائولی به 

   هیییکل درمیموعیه اسییناندارد واحید    کییی   ارائیه  قیاد کییه انن نییییجییام مواجیه گییدن بیا ا   
بیر    ییت ی ،اسی   جانیه یواقیع ب  ریمخنلف ر ییا کوچک و منوسط با اندازه یتیار یواحدیا

 :از مواضع خود دفا  کرده اس اساس سه اسندالل زیر 
 ککججدیان برون سازمانی این واحیدیا، یی    باتوجه به نیازیای االالعاتی مشنرک اسنفاده .1

ملیام بیه    ایی قصید دارد  که  و منوسطی کوچک تیارواحد یر  یمیموعه اسناندارد برا
 باگید   یمی مجاس  صرفجظر از اندازه ان واحد  ،باگدایدا  عام با  یمال ییا ارائه صور 

  .2004المللی حاابداری،   )ییت  اسنانداردیای بین
بجدی یک واحد تیاری به عجوان واحید بیار  ییا کوچیک و منوسیط،        معیار ییت  در الهقه .2

ییای بیا     باگد. به ایین معجیا کیه گیرک       یا می  سازمانی ان  کججدیان برون  باریی تعداد اسنفاده
یییای بورسییی  بییا توجییه بییه یایینردیی     ماییئولی  پاسییخیویی عمییومی )عمومییای گییرک  

گیوند    یای بار  محاوب میی   یا، به عجوان گرک   یای مالی ان  کججدیان از صور   اسنفاده
ویی عمیومی، از ایین مییاان یاینردیی     در صورتی کیه واحیدیای فاقید مایئولی  پاسیخی     

  .2011، 15)اسااتی و بایا جدسازمانی برخوردار نیان  کججدیان برون اسنفاده
کشیوریا بیوده و      دسنیابی به یک تعریف واحد براساس معیاریای کمی که مورد قهیول کلییه   .3

د رییرممان  المللی باگ  اقنصاد بین   منجاس  با گرایط واحدیای تیاری کوچک و منوسط در 
بیا توجیه بیه     یحایابدار  یالمللی   نیبی  یاسینانداردیا   ییت یلیذا    .2011 ا،یو با یاسااتاس  )
 ،مخنلیف جهیان   یکشیوریا  نیکوچک و منوسط ب یتیار یموجود در واحدیا ییا  تفاو 
کوچیک و   یتییار  یواحیدیا  یبجد الهقه یبرا توانجد یاماان را داده اس  که کشوریا م نیا

و ییا   خیود اسینفاده کججید    یای  بجدی  قهو اله اریایاسنانداردیا از مع نیا  یگمول   دامجهمنوسط و 
در صییور  لییاوم، در برخییی از مفییاد اییین اسیینانداردیا تعییدیالتی اعمییال کججیید )ییییت        

  .2007المللی حاابداری،   اسنانداردیای بین



 20یای کاربردی در یاارگیری مالی، گماره  پژوی   38

زیل در تعرییف  برخی کشوریا از جمله اسنرالیا، نیوزلجد، انیلانان، افریقای ججوبی و بر
المللییی   واحییدیای کوچییک و منوسییط عییالوه بییر معیییار کیفییی ییییت  اسیینانداردیای بییین  

نییا  ییا و درامید عملییاتی      تعداد کارکجان، میاان داراییی  نظیرحاابداری از معیاریای کمی 
  .2016المللی یاارگیری مالی،   اند )بجیاد اسنانداردیای بین  اسنفاده کرده

ییای یلیدیجیی م یرح      ییای میالی تلفیقیی گیرک       کججدیان صیور    تهیهاننقاد دییر توسط 
کججید، در صیورتی کیه      المللیی اسینفاده میی     کامیل اسینانداردیای بیین      یردیده اس  که از ناخه
المللی واحدیای تییاری کوچیک و منوسیط     یا از اسنانداردیای بین  واحدیای تیاری فرعی ان

گیود،    یای مالی اییاد میی   کججدیان صور   ای این یروه از تهیهای که بر  کججد. دردره  اسنفاده می
یای مالی گیرک  اصیلی بیا گیرک  فرعیی، در صیورتی کیه          این اس  که یجیام تلفیق صور 

المللیی    گرک  فرعی از میموعه اسنانداردیای دییری بیه جیا نایخه کامیل اسینانداردیای بیین      
یییری بیین     ردد زییرا الاامیا  گیجاخ  و انیدازه    یی   تهعی  کجد، کار برای تلفیق بایار دگیوار میی  

ییای میالی تلفیقیی بایید در       صور    اسنانداردیای حاابداری مخنلف منفاو  اس  و یجیام تهیه
یای فرعی تعدیال  مجاس  صور  ییرد و این موضو  کیار را بیرای     یای مالی گرک   صور 
  .2019المللی حاابداری،   نیای یلدیجگ سخ  خواید کرد )ییت  اسنانداردیای بی  گرک 

ییت  در ارتهاط با اننقاد اخیر، موضع پذیرش را اننخاب کرده و بر اساس رویارد بههود 
ماملی تح  عجوان اسنانداردیای    میموعه   مانمر خود در فرایجد اسنانداردیذاری، با ارائه

نفیاد پاسیخ داده اسی .    کای  یافنه، بیه ایین ان   یالمللی با الااما  افشا  یاارگیری مالی بین
یافنیه در   کیای   یافشیا  الاامیا   با المللی یاارگیری مالی  تدوین اسنانداردیای بین   پروژه
اکجیون در    المللی حایابداری اریاز یردیید و ییم      توسط ییت  اسنانداردیای بین 2015سال 
اسینانداردیای  نویس و دریاف  نظرخیوایی عمیومی قیرار دارد )یییت        تصوی  پی    مرحله
  .2021المللی حاابداری،   بین

یای فرعیی    کای  یافنه، گرک  یالمللی با الااما  افشا  یای بین  ید  اسناندارد   جامعه
کجید.    المللیی تهعیی  میی     کامیل اسینانداردیای بیین      یا از ناخه  باگد که گرک  اصلی ان  می

ر تیدوین ایین میموعیه از اسیناندارد،     المللیی حایابداری د    رویارد ییت  اسنانداردیای بین
بیه   یییری یاایان ولیی بیا الاامیا  افشیا       تدوین اسنانداردیایی با الااما  گجاخ  و اندازه

المللیی بیوده اسی . لیذا یییت  از اسینراتژی         کامل اسنانداردیای بیین    تر از ناخه  مرات  کم
حدیای تییاری کوچیک و   وا   کامل و ناخه   ترکی  دو میموعه اسنانداردیای خود )ناخه
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   یییری را از نایخه    منوسط  اسنفاده کرده اس . بدین صور  که الااما  گیجاخ  و انیدازه  
ییایی یرفنیه     واحدیای تیاری کوچک و منوسط بیا اسینثجا     کامل و الااما  افشا را از ناخه
  .2021المللی حاابداری،   اس  )ییت  اسنانداردیای بین
کوچک و منوسیط وجیود نیدارد و ییر سیازمانی       واحدیای در ایران تعریف واحدی از
. لییذا دسیینیابی بییه یییک تعریییف جهیی  ایییدا  یاارگیییری و   تعریفییی ارائییه داده اسیی  

تعیاریف ارائیه    1رسید. در جیدول     اسنانداردیای حاابداری ضروری به نظر می کارییری به
  .1394زاده،   گده توسط نهادیای مخنلف ارائه گده اس  )مص فی

 
 . تعاریف واحدیای تیاری کوچک و منوسط در ایران1جدول 

 تعریف واحدیای تیاری کوچک و منوسط نام سازمان

 وزار  صجع ، معدن و تیار 
کوچک و منوسط  واحدیای تیاری پرسجلنفر  50کمنر از  واحدیای تیاری با

 گوند  تعریف می

 مرکا امار ایران
 1 -9 یدارا یتیار یاس : واحدیا بجدی کرده  الهقه یروه کا  و کاریا را به چهار

 100 از بی  و  منوسط) پرسجل 50 – 99پرسجل )کوچک ،  10 - 49پرسجل )خرد ، 
 .گوند  یم فتعری  بار ) پرسجل

 وزار  جهاد کشاورزی
کوچک و منوسط  واحدیای تیاری پرسجلنفر  50کمنر از  واحدیای تیاری با

 .گوند  تعریف می
یای   سازمان صجایع کوچک و گهرک

 صجعنی
کوچک و منوسط تعریف  واحدیای تیاری پرسجلنفر  50- 5واحدیای تیاری بین 

 .گوند  می

 اداره امار بانک مرکای
 50 – 99 پرسجل )کوچک ، 10 - 49 ،پرسجل )خرد  1 -9 یدارا واحدیای تیاری
 گوند.  )بار   تعریف می پرسجل 100و بی  از  پرسجل )منوسط 

 
بیان یردیید، موضیو  سیومی کیه ایین پیژوی  سیعی دارد بیه ان         بر اساس م الهی که 

گیمولی  ایین اسینانداردیا ییا دسینیابی بیه تعریفیی از واحیدیای کوچیک و             بپردازد، دامجه
کارییری این اسنانداردیا یاینجد. بجیابراین سیوال پیجیم      باگد که واجد گرایط به  منوسط می

 یردد.  تحقیق به گرح زیر م رح می
المللیی، بیرای تعرییف      معیارکیفی ارائه گده توسط ییت  اسنانداردیای بیین . ایا 5سوال 

واحدیای کوچک و منوسط کافی اس  یا بایید از معیارییای کمیی و کیفیی دیییر نییا در       
 تعریف این واحدیای تیاری باار یرف ؟

ی معنقد اس  بر اسیاس رویایرد سیودمجدی در    حاابدار یالملل  نیب یاسنانداردیاییت  
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المللی یاارگییری میالی بیرای واحیدیای بیار  و        کامل اسنانداردیای بین   ناخه تصمیم،
انید و مجاسی      کججدیان این واحیدیای تییاری الراحیی گیده      رفع نیازیای االالعاتی اسنفاده

واحیدیای کوچیک و منوسیط       تدوین نایخه  ،واحدیای کوچک و منوسط نیا . بجابراین
کججدیان از االالعا  میالی ایین     دو پارامنر نیازیای اسنفادهالمللی بر اساس   اسنانداردیای بین

یا، بوده اسی . بیا ایین وجیود، یییت  در        یای ان  واحدیای تیاری و اماانا  و محدودی 
 17اسنفاده نارده و رویارد از باال به پیایین  16گرو  میدد اردیاز روتدوین این اسنانداردیا 

ناخه واحدیای کوچک و منوسیط بیر اسیاس     یحنوام را باار یرفنه اس .  به این معجا که
گیجاخ  و   یییا   در الاامیا  افشیا و روش   ییایی   کیارییری سیاده سیازی    کامل، بیا بیه     ناخه
   . 2004،حاابداری المللی  )ییت  اسنانداردیای بین گده اس  میتجظ یریی اندازه
 :مثال یبرا
 مثیل سیود    ،گیوند  یکوچک و منوسط مربوط م یتر به واحدیا  کم ی کهموضوعات

 .ندا  هحذ  گد ای  دوره  انیم یرگیقامنها و یاار ییاارگیراالالعا   ،یر سهم
 واحیدیای     نایخه  درمیورد   300بیه   کامیل    هخمورد در نای  3.000 الااما  افشا از

 .اس  دهیرسکوچک و منوسط 
 انید  گیده  یسیاز  ییا سیاده   حیوزه  یو گجاخ  در برخ یریی  اندازه ییا  روش برخی 

ای   جیای سیرمایه   هبی و توسیعه   قیی تحق ییای   جیه یو یا راضاسنق ییا  جهییا برای مثال
 .گوند جهییا دیباکردن 

بایاری از کشوریا معنقدند که اسنانداردیای تدوین گیده توسیط یییت  اسینانداردیای     
یای کشوریای در حال توسعه نهیوده و ییر کشیوری کیه قصید        المللی منجاس  با ویژیی  بین
سازی این اسنانداردیا بپیردازد.    کارییری این میموعه از اسنانداردیا را دارد، باید به بومی به

سیازی    یمیجین برخی معنقدند که ییت  در برخی میوارد رسیال  اصیلی خیود یعجیی سیاده      
یای واحدیای کوچک و منوسیط را    المللی منجاس  با ویژیی  کامل اسناندردیای بین   ناخه

 اس . در ادامه به برخی از این تحقیقا  در این حوزه پرداخنه گده اس .فراموش کرده 
 کییارییری بییه  در پژویشییی بییه بررسییی عوامییل اثریییذار در   2018) 18بجینییو و پییایس 
کشیور )گیامل    84ای گیامل    المللی واحدیای کوچک و منوسط در نمونه  اسنانداردیای بین

ییا حیاکی از     پژوی  ان   این اسنانداردیا  پرداخنجد. ننییه   کشوریای پذیرنده و ریرپذیرنده
اند و یا   المللی را باار یرفنه  کامل اسنانداردیای بین   ان بود که کشوریایی که قهالی میموعه
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انید، بیرای     برای واحدیای تیاری کوچک و منوسط خود دارای اسنانداردیای بیومی بیوده  
المللی مقاوم  کمنیری نشیان     واحدیای کوچک و منوسط اسنانداردیای بین   پذیرش ناخه

یای ناگیی از اننقیال     یا دلیل اصلی این برخورد منفاو  بین کشوریا را به یایجه  دیجد. ان  می
   کشوریایی کیه قیهالی نایخه    ،اند. به عهار  دییر  به یک میموعه اسناندارد جدید بیان کرده

المللیی از قهیل     انید، نایه  بیه اسینانداردیای بیین       المللیی را پذیرفنیه    ینکامل اسنانداردیای ب
 اگجایی داگنه و دگواری کمنری برای پذیرش این اسنانداردیا دارند.

19چاند و پریرا از ای  مقاله در
 و توسیعه  سیازی،   یمایان  ،اننقیادی  رویاردی   با2015) 

 منوسیط  و کوچیک  ییای   گیرک   در المللیی یاارگییری میالی    بیین  اجرای اسنانداردیای

 بیا  ت هییق  فرایجید  بیا  کیافی    انیدازه  بیه  یجیوز  حاابداران که داد ننای  نشان و گده بررسی

 نهیودن  انید. یمیجیین مشیخص     نشیده  یمایجیگ  میالی  المللی یاارگیری  اسنانداردیای بین

 منوسیط  و کوچیک  ییای   گیرک   در اسینانداردیای یاارگییری   کامیل  اصیالح  مهجیای 

 ایین  از اسینفاده  در ، نهادییای اسینانداردیذار را  فاییده -یایجیه  مالحظیا   خصیوص  هبی 

 .اس  نموده مردد اسنانداردیا

 کارییری بهیای موجود در     در یک پژوی  کیفی به چال 2015و یمااران ) 20چاند
المللی یاارگیری مالی برای این واحدیای تییاری و بررسیی مفیاد ایین       اسنانداردیای بین
ییا    تحقییق ان    جه  اعمیال تعیدیال  الزم در کشیور فیییی پرداخنجید. ننیییه       اسنانداردیا

الاامیا  گیجاخ  و    کیارییری  بیه یای اساسی و نهود ریجمود جیامع در    یویای وجود چال 
ییری این اسنانداردیا بوده اس . یمیجین نهود توافق میان حاابداران خهره در ارتهاط   اندازه

ئل موجود در این اسنانداردیا از ننای  دییر این تحقیق اسی . در  با اجما  بر بایاری از ماا
مقرون بیه صیرفه    کارییری بهدیجدیان در این پژوی  معنقدند که جه    نهای  بیشنر پاسخ

تیری در ایین     یای بی   این اسنانداردیا در واحدیای تیاری کوچک و منوسط باید معافی 
 میموعه اسنانداردیا اعمال نمود.

المللیی    اسینانداردیای بیین   کیارییری  بیه   در پژویشی با عجیوان  2013یمااران ) و 1الهو
یاارگیری مالی برای واحیدیای تییاری کوچیک و منوسیط در اقنصیادیای نوظهیور بیه        

واحیدیای کوچییک     ناییخه کیارییری  بیه نفعیان اییین واحیدیا در مییورد     بررسیی ادراک ذی 
چون جمهوری چک، میارسینان، رومیانی   المللی در کشوریایی   ومنوسط اسنانداردیای بین

یییا، معاییی  و ماایییای اییین   انیید. در اییین پییژوی  کییه بییه بررسییی چییال   و ترکیییه پرداخنییه
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این اسینانداردیا پرداخنیه گیده اسی ،      کارییری بهیای ممان برای   اسنانداردیا و اسنراتژی
سیازی ایین     اخنییاری و بیومی   کیارییری  بیه اجهیاری،   کارییری بهسه اسنراتژی ممان گامل 

نفعان این واحدیا مورد بررسیی قیرار یرفنیه      اسنانداردیا با اسنانداردیای ملی از دیدیاه ذی
پژوی  حاکی از ماایای بیشنر پیذیرش ایین اسینانداردیا بیوده اسی  و از نظیر          اس . ننییه

ذیجفعییان مخنلییف سییجاریویای مخنلفییی پیشییجهاد گییده اسیی . بییر اسییاس نظییر حاابرسییان و  
   اخنییاری اسینانداردیا یایجیه    کیارییری  بیه یای مالی، اسینراتژی    کججدیان از صور   اسنفاده
ییای میالی ایین واحیدیا، اسینراتژی        کججیدیان صیور     تری اس  و از دییدیاه تهییه    مجاس 
گیده در ایین تحقییق     ی گجاسیایی اصیل  یییا  جیه ییاتواند باگد.   سازی رویارد بهنری می بومی
، ایییاد  اموزش حاابدارانیای   این میموعه از اسنانداردیا، گامل یایجه کارییری بهجه  
 یمربییوط بییه ارتقییای یییا جییهییا ی،اتیییو مال یمییال یریاارگییی یییای جدایانییه بییرای  سیایینم
 .باگد یاالالعا  و پرداخ  به کارگجاسان و حاابرسان م یفجاور ییا انمیس

دان  حایابداران نایه     یبه مجظور بررس یپژویش  2013) 22اویار و یانیورموس هیدر ترک
 ییا   پیژوی  ان   یننیا  د.انیام دادنالمللی   واحدیای کوچک و منوسط اسنانداردیای بین   ناخهبه 

واحیدیای     نایخه  نیبی  یییا   ناه  به تفیاو   در تحقیق کججدیان بود که اکثر مشارک  بیانیر ان
واحیدیای کوچیک و      نایخه  گیده در  انیام ییا  یو ساده سازکامل    ناخه وکوچک ومنوسط 

پرسیجل توسیط    یاموزگی  ییا برنامه یبریاار  یعدم کفا ،نیعالوه بر ا .بودند االال  یبمنوسط 
 .اسنانداریا گجاخنه گدند این کارییری در به یبه عجوان مانع جد یحرفه ا ینهادیا

حیاکم بیر یییت  اسینانداردیای      24  در پژویشی به بررسی فرایجد قیانونی 2013) 23رام و نیوبری
مهیم ایین پیژوی  ان بیوده اسی          المللی حاابداری در تدوین این اسنانداردیا پرداخنجد. ننیییه   بین

کامیل بیوده اسی  و       یای این اسنانداردیا و ناخه  که رویارد اصلی ییت  به حداقل رساندن تفاو 
سیازی اسینانداردیا     گییری و سیاده  ید  اصلی تدوین این اسنانداردیا کیه کیای  الاامیا  یاار   

   برای واحدیای کوچک و منوسط بوده، به دس  فراموگی سپرده گده اس .
بییا موضییو  بررسییی مجاسیی  بییودن     خییودپییژوی  در   2012) 25ابوییییه و ایهیهییر 
 یهینن نیبه ا المللی در واحدیای تیاری کوچک و منوسط در کشور رجا،  اسنانداردیای بین
واحیدیای کوچیک و      نایخه  ارائه گیده در  یموضوعا  حاابدار ومدو سکه  دس  یافنجد

 یبیا واحیدیا   و ییا دارای ارتهیاط کمیی    ارتهاط یکامالی بالمللی یا   منوسط اسنانداردیای بین
  .باگد  یرجا م کوچک و منوسط در یتیار
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  در پژویشی بیا عجیوان ارزییابی اننقیادی محنیوای اسینانداردیای       2011اسااتی و  بایا )
المللی در واحدیای کوچک و منوسط، بیه بررسیی اننقیادی ایین اسینانداردیا و مجاسی          بین

یای موجود در کشوریای در حال توسعه و کشیوریای    یا از دید گرایط و موقعی   بودن ان
ییای ایین پیژوی ، صیور  وضیعی  میالی بیه عجیوان           افریقایی پرداخنجد. بیر اسیاس یافنیه   

ییای تییاری،     ییایی از اسیناندارد ترکیی      ده و قایم  تیرین صیور  میالی گیجاخنه گی       مهم
حاابداری تورم حاد، ایداء و رویدادیای بعد از تاریخ ترازنامه برای واحیدیای کوچیک و   

 ایمی  کمی برخوردار اس .   منوسط از درجه
پژویشییی بییا موضییو  بررسییی اثییر انییدازه در مجاسیی  بییودن   در   2009) و یییالر یرلیییا
 نیی بیه ا المللیی در واحیدیای کوچیک و منوسیط در المیان،        یای بیناسناندارد کارییری به
کوچیک و منوسیط در المیان بیه نیدر  بیا        یز واحیدیا درصد ا 75 که افنجدیدس   یهینن

در  یکیه واحید تییار    ییا بیه خصیوص زمیان    اجاره ،گده منوقف ا یعمل یماائل حاابدار
در  ییییذار  هیسییرما و 24اییکیپوگیی  ر مربییوط بییهمعییامال   ،دیجییده باگیید مقییام اجییاره
  .گوند یمواجه م یفرع ای   وابانه ییا گرک 

بر اساس م الهی که بیان یردید، موضو  چهیارمی کیه ایین پیژوی  سیعی دارد بیه ان       
باگد. بجابراین سواال  گشم تا یشینم    کارییری این اسنانداردیا می یای به  بپردازد، اسنراتژی

 یردد.  تحقیق به گرح زیر م رح می
واحیدیای کوچیک و منوسیط اسینانداردیای        . ایا نیازی به بومی سیازی نایخه  6سوال 
 یونه تعدیلی باار یرف ؟  باگد، یا باید این اسنانداردیا را بدون اعمال ییچ  المللی می  بین

سییازی، کییدام یییک از الاامییا     کییارییری اسیینراتژی بییومی  . در صییور  بییه7سییوال 
 دارد؟ ییری و گجاخ  نیاز به تعدیل  اندازه

کیارییری ایین اسینانداردیا،     ییای الیاام و اخنییار در بیه      . کدام یک از اسنراتژی8سوال 
 تری اس ؟  اسنراتژی مجاس 

 

   شناسی  روش
در این تحقیق از روش تحقیق کیفیی اسینفاده گیده اسی . علی  اننخیاب روش تحقییق        

تحقیق روگن نیا  و پژویشیر باید با اسینفاده از     کیفی این اس  که بایاری از ابعاد ماتله
الور که بییان یردیید،     یای اصلی را گجاسایی کجد. برای مثال یمان  روش تحقیق کیفی مولفه
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در ایران تعریف مشخص و یااانی از واحدیای کوچک و منوسط وجود ندارد و تعاریف 
جد این اسی  کیه از الرییق    موجود منجاس  با ید  یاارگیری این واحدیا نیا . لذا نیازم

مصاحهه با خهریان و بررسی دقیق معیاریای کمی و کیفی به ییک تعرییف جیامع و میانع از     
اییین واحییدیای تیییاری دسیی  یافیی . یمیجییین بییرای تعییدیل برخییی الاامییا  گییجاخ  و   

ییری در این اسنانداردیا الزم اس  که پژویشیر در ارتهیاط بیا ابعیاد مخنلیف مهیانی        اندازه
گوندیان وارد بررسیی عمییق و تحلیلیی ییردد. در ایین        و دالیل تعدیل با مصاحههتئوریک 

 یای زیر اتخاذ گده اس :  مرحله از تحقیق یام
یاارگیری مالی واحدیای تیاری کوچیک و منوسیط      ابندا تحقیقا  یذگنه در حوزه .1

م العییه گییده تییا گییجاخنی از تعییاریف موجییود در واحییدیای کوچییک و منوسییط و      
 کارییری این اسنانداردیا حاصل یردد. یای مخنلف به  تژیاسنرا

 ساخناریافنه انیام گده اس .  نیمه   سپس با افراد مصاحهه گونده، تعدادی مصاحهه .2
و انید    یرفنیه  قیرار  لیی تیم میورد تحل   لیی بیا اسینفاده از روش تحل   یفی یک یییا   سپس داده .3

  .اند  گده ییگجاسا یو فرع یاصل یای  گده و تم یگده کدیذار یاور  جمع یای  داده
نشیده اسی . در   ای م یرح    که محقق قانع گود م ل  تازهیافنه یا تا جایی ادامه   مصاحهه .4

 یا تامیل یردید.   بجدی و مرتهط سازی تم  این مرحله دسنه
گیده،   ییای گجاسیایی    بیا برقیراری ارتهیاط مییان تیم      ،کیار  یبیه عجیوان خروجی   در نهای   .5

 ومی منجاس  با ید  تحقیق ارائه گده اس .چارچوب مفه
 گجاسیایی  تیوان   میی  اصیلی    گییوه  به دو را یا  داده درون یا الیویای یا  تم تم، تحلیل در

پیایین  )خجیفیر و    به )باال قیاسی یا تئوریک   گیوه به یا به باال  اسنقرایی )پایین   گیوه به کرد:
چیارچوب   در برخیی مفیاییم   قهلیی  سیاخنار  لحیاظ  بیه  حاضر و تحقیق در  .1398مالمی، 
 اس . این دو گیوه از ترکیهی از نظری،

 

 جامعه و نمونه آماری

نمونه این پژوی  از جامعه اماری گامل یروه مدیران و گرکای موساا  حاابرسی و 
اعضاء اسنانداردیذار سازمان حاابرسی بیه روش یلولیه برفیی اننخیاب گیده اسی . بیدین        

نفییر از گییرکا و مییدیران موساییا  حاابرسییی اگییجا بییا   14نفییر )گییامل  19ترتییی ، تعییداد 
اسینانداردیذار سیازمان حاابرسیی  بیه عجیوان       ینفیر از اعضیا   5المللی و   اسنانداردیای بین
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ارائه گده اسی . از نظیر    یکگوندیان در پیوس    نمونه اننخاب یردید. مشخصا  مصاحهه
 5نفر، مرد یانجد. از نظر مدرک دانشییایی،   14گوندیان، زن و   نفر از مصاحهه 5ججای ، 

نفیر دارای میدرک    4نفر دارای مدرک کارگجاسیی ارگید و    10نفر دارای مدرک دکنری، 
 6سیال و   50تیا   40نفر بیین   7سال،  40تا  30نفر بین  6کارگجاسی یانجد. از نظر میاان سن، 

 30تا  20نفر بین  8سال،  20تا  10نفر بین  7سال یانجد. از نظر میاان سابقه نیا  50نفر باالی 
سال سابقه دارند. اننخاب افیراد ذکرگیده بیه عجیوان جامعیه امیاری و        30نفر باالی  4سال و 

 باگد.  اننخاب نمونه از این یروه به دالیل زیر می
مصاحهه گونده باید االالعا  جیامعی در میورد اسینانداردیای     یکه اعضا  با توجه به ان .1

موسایا    یداری داگنه باگجد، سعی گده اس  نمونه از مدیران و گرکاالمللی حااب  بین
ییا از جملیه     المللی اننخیاب ییردد. لیذا سیایر ییروه       حاابرسی اگجا با اسنانداردیای بین

توانجید    مدیران مالی و کارکجان بخ  مالی واحیدیای تییاری کوچیک و منوسیط نمیی     
 جد.کمک چجدانی در جه  پاسخ به سواال  این پژوی  کج

که موساا  حاابرسی با الیف وسیعی از واحیدیای تییاری کوچیک و        با توجه به این .2
   منوسط در صجایع مخنلف ارتهیاط دارنید، لیذا اننخیاب ایین موسایا  بیه عجیوان نمونیه         

توانید االالعیا      مصاحهه در مقایاه با پرسجل واحدیای تیاری کوچیک و منوسیط میی   
 یر قرار دید.   تری در اخنیار پژوی   جامع

بجییدی کارکجییان   دلیییل اننخییاب گییرکا و مییدیران موساییا  حاابرسییی در بییین سیی وح رتهییه .3
یا در مقایاه با س وح سرپرسینی    کاری باالتر ان   موساا  حاابرسی، تالط، دان  و تیربه

باگد. یمیجین در اننخاب این افراد سیعی گیده اسی  کیه از بیین افیرادی اننخیاب          و سایر می
حاابداری تالط داگنه باگجد. لذا ابندا با توجه به وجیود   المللی  بینکه به اسنانداردیای گوند 

یای اولیه از این افراد به صور  قضیاوتی    المللی در ایران، نمونه  ی حاابرسی بین  چجد موساه
اننخیاب گیده      گوند، سپس بر اساس روش یلوله برفی افراد دیییر توسیط نمونیه     اننخاب می
 به روش قضاوتی اننخاب یردید .   نمونه سهگوند )بدین ترتی    می معرفی

ارزگیمجدی در حاابرسیی      که گرکا و مدیران موساا  حاابرسی تیربیه   با توجه به این .4
ییا در تعامیل یاینجد، لیذا در       نفعیان ان   تیاری دارند و بیا باییاری از ذی   واحدیایاین 

توانجید االالعیا  مفییدی ارائیه دیجید.        ییا میی    ان نفعیان   ذیتشخیص نیازیای االالعیاتی  
نفیع اصیلی ایین واحیدیا، سیعی        ییا بیه عجیوان ذی     که با توجه به ایمی  بانیک   مضافای این
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یردید برخی از موساا  حاابرسی که منخصص در صجع  بانایداری یاینجد نییا در    
 یا حضور داگنه باگجد.  مصاحهه   نمونه

یای دیییر ایین پیژوی  بیه       سازمان حاابرسی به عجوان نمونه اسنانداردیذار یاعضااننخاب  .5
ییای    این دلیل بوده اس  که اوالی موضو  پیژوی  مربیوط بیه اسینانداردیذاری در گیرک      

کیه منیولی بخی  تیدوین اسینانداردیای        و ثانیای با توجیه بیه ایین    ،باگد  کوچک و منوسط می
توانید    اسنانداردیذار میی  یاننخاب اعضاباگد، لذا   سازمان حاابرسی می ایرانحاابداری در 

مد  زمان مصاحهه با یر ییک از ایشیان   یای این تحقیق را از بعد کاربردی تقوی  کجد.   یافنه
ساع  منایر بوده اسی . در مصیاحهه بیا نفیر گیانادیم عمیالی اگیها  نظیری          2دقیقه تا  20بین 

 یردید.  یای بعدی ارائه ن    حاصل یردید و موارد جدیدی در مصاحهه

 ها  یافته
حاصیل از    ییذاری گیده   ییای کید    بجدی داده حاصل از تحلیل تم که براساس دسنهننای  
گیده اسی . در   ارائیه   6تا  3اول در جد ،یای انیام گده بدس  امده یا و مصاحهه مرور منن
پرداخنیه گیده اسی .    یای تحقیق   ول مورد اگاره، به توضیح و تحلیل یافنهابراساس جد ادامه
ییا،    یییری   نیییه نیا جه  توضیح بهنر و مانجد کیردن   مصاحهه یایی از  بخ  یر قام ،ر د

یای اخذگده از گرکا و مدیران   ، مصاحههTیای بررسی گده با عالم    ذکر گده اس . منن
اسینانداردیذار   یییای اخذگیده از اعضیا     و مصیاحهه  PMموساا  حاابرسیی بیا عالمی     
 اند.  یذاری گده  نام Sسازمان حاابرسی با عالم  

 المللی برای واحدهای کوچک و متوسط بین یحسابدار یکارگیری استانداردها لزوم به

کارییری این اسنانداردیا از نظر  ننای  حاصل از تحلیل تم بر اساس لاوم به 3در جدول 
 کججده، ارائه گده اس .  نفعان این واحدیای تیاری و سایر عوامل توجیه  ذی
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 ی واحدیای کوچک و منوسطحاابدارالمللی  بین یاسنانداردیا نفعان و ضرور   ذی. 3جدول 
 کدیا یای مفهومی  دسنه تم فرعی تم اصلی

و  نفعان یذ
موارد اسنفاده 
از االالعا  
 یمال

 یمربوط به اعنهاردی ما یتصم یا بانک

T0801, T0901, T1001, T1101, T1201, T1301, 
T1401, S0111, S0113, S0114, S0207, S0319, 
S0322, S0411, PM0116, PM0117, PM0214, 
PM0215, PM0325, PM0326, PM0424, PM0425, 
PM0428, PM0512, PM0620, PM0623, PM0626, 
PM0921, PM0922, PM0923, PM1023, PM1119, 
PM1211, PM1321, PM1323, PM1324, PM1325, 

PM1410, PM1411 

 یا گرک  یاعنهار  رتهه نییتع یجدب موساا  رتهه
PM0426, PM0427, PM0713, PM0714, PM0715, 
PM0716, PM0717, PM0718, PM0719, PM1124, 

PM1125, PM0327, PM0328, PM1123, PM1322 

 مالک - ریمد

 PM0619, PM1225, PM1413, PM0814, PM0911 ا یمال رهیذخ ی  محاسهه

 ,T1004, T1005, S0321, PM1224, PM1318 پاداش نییو تع یمیسود تقا
PM1315, PM1412 

به  یاالالعا  مال ریاسنفاده از سا
 یمال ییا جا صور 

T0903, T0803, T1303, S0206, S0213, S0318, 
PM0615, PM0616, PM0617, PM0618, PM0817, 
PM0818, PM0819, PM0912, PM0913, PM0915, 
PM0916, PM0917, PM0918, PM0919, PM0920, 
PM1219, PM1220, PM1221, PM1222, PM1223, 

PM1316, PM1317 

 نفعان یذ ریاالالعا  به سا  ارائه
T1003, T1103, T1203, PM0118, PM0217, 
PM0516, PM1022, PM1118, PM1218, S0212, 

S0214, PM0220, PM0721, PM0722 

 یاتیمال ییا یدییاسنفاده در رس یاتیسازمان امور مال

T0802, T0902, T1002, T1102, T1401, S0112, 
S0115, S0208, S0209, S0320, S0323, S0324, 
S0412, PM0114, PM0115, PM0511, PM0513, 
PM0621, PM0914, PM0924, PM1024, PM1025, 
PM1026, PM1120, PM1121, PM1122, PM1212, 

PM1213, PM1214, PM1319, PM1320 
 ,PM0514, PM0515, PM1126, PM1127, PM1128 ییذار هیسرما ما یاتخاذ تصم هبالقو یذارن هیسرما

PM1215, PM1216, PM1217 
 ,S0211, S0119, S0410, S0413, S0414, PM0222  جامعه

PM0429, PM0430 

 سایر دالیل

  جهییا -مالحظا  مجفع  
S0116, S0117, S0118, S0216, S0325, S0419, 
PM0216, PM0431, PM0622, PM0815, PM0816, 
PM0925, PM1130, PM1226, PM1227, PM1228, 

PM1326 
 ,S0210, PM0119, PM0331, PM0720, PM1327  یا  اماانا  و محدودی 

PM1328, PM1329 

  یاسیس طیگرا
S0120, S0326, S0416, S0417, S0418, PM0219, 
PM032,9 PM0330, PM0432, PM0433, PM0518, 

PM0519, PM0723, PM0926, PM1028, PM1415 
یا گرک  یالملل نیب  یفعال

  
 S0215, PM0218, PM0724, PM0927, PM1027, 

PM1129, PM1414 

یسازمان حاابرس اردیرو
  

 S0327, S0415, PM0221, PM0821, PM0822, 
PM1416 

 PM0517, PM0624, PM0625, PM0820, PM1229   مشنرک یچارچوب نظر

 

 یو موارد استفاده از اطالعات مال نفعان یذ

یای مالی واحدیای تیاری کوچک   نفع صور   ترین ذی  گوندیان، مهم  رال  مصاحهه
یای مالی را کمک در اتخاذ تصمیما    ترین اسنفاده از صور   یا و مهم  و منوسط را بانک

یای مالی   یا، صور   ناند. بر اساس نظرا  ا  اعنهاردیی به این واحدیای تیاری بیان کرده
یا نق    یا و امنیاز اعنهاری گرک   یای یمراه ان در تصمیما  اعنهاری بانک  و یادداگ 

 اند.   یای اخیر پیدا کرده  بایار با ایمینی را به خصوص در سال
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   اسینفاده  اانیی کیه الهنیه م   میدار یادیز یبانا ما مشنریان یانجد.یا  بانک یاSME جفعیذ نیتر مهم
ی روند ساالنه منفاو  اس  ول یریی میتصم یبرا یمال ییا مخنلف از االالعا  صور  ییا  بانک
   .PM0425) یانجد یاعنهارسجی جدیدر حال حرک  به سم  فرا یا  بانک دید که  نشان می

ییای ایین     به نظر مصاحهه گوندیان، وجود یک میموعه اسیناندارد منجاسی  بیا ویژییی    
توانید    یای مالی با کیفی  ییردد، میی    صور    ای که مجیر به ارائه  یونهواحدیای تیاری به 

کییه در اییین   یییا نقیی  مییوثری داگیینه باگیید. بییا توجییه بییه اییین  در تصییمیما  اعنهییاری بانییک
ییایی کیه در     اسنانداردیا، بایاری از افشائیا  ریرضرور حیذ  یردییده و بیا سیاده سیازی     

ییای میالی     صیور     اعمال گده، مجیر به تایهیل تهییه  ییری و گجاخ    برخی الااما  اندازه
ییردد    یا این االمیجان خاالر اییاد می  توسط این واحدیای تیاری گده اس . لذا برای بانک

االالعیا  الزم و بیا ایمیی  در       که با حذ  موضوعا  پییییده و ریرضیرور، ضیمن ارائیه    
 یردد.   ارائه گده نیا تضمین می   یای مالی، صح  ارائه  صور 
ییا را نییاز     کججید و صیرفای برخیی افشیا      یا به بحث سوداوری و چجد ناه  مالی بایجده میی    بانک

ییا را    کیه باییاری از ایین افشیا      یای بین این دو اسناندارد با توجه به این  دارند. بجابراین  تفاو  در افشا
  .PM0117) نفعان اصلی گرک  اس   کجد کامالی در ت ابق با نیازیای ذی  کم می

اند. بیر    نفعان این واحدیای تیاری بیان گده  بجدی نیا به عجوان یای از ذی  موساا  رتهه
یای دریافنی، یر چجد فعالی  این موساا  در حال حاضیر محیدود بیوده ولیی       اساس پاسخ

یای اخیر توسط نهادیای مخنلف از جمله سازمان بورس اوراق   بر اساس قوانیجی که در سال
بهادار، میلس گورای اسالمی و بانک مرکای تدوین گده اس ، فعالی  این موسایا  در  

یا، اننشار   یا جه  اخذ تاهیال  از بانک  اعنهاری گرک    یای اتی به مجظور تعیین رتهه  سال
تیرین مجیابع     کیه از مهیم    اوراق مشارک  و... یانرش زیادی پیدا خواید کرد. با توجه به این

اعنهییاری    بجییدی اعنهییاری در تعیییین رتهییه   مییورد اسیینفاده توسییط موساییا  رتهییه االالعییاتی 
باگد، لذا وجیود اسینانداردیای حایابداری      یا می  یای مالی ان  یا، االالعا  صور   گرک 

ییای میالی بیا کیفیی  بیاالیی ییردد،         مخنص این واحدیای تییاری کیه مجییر بیه صیور      
 یا داگنه باگد.   اعنهاری گرک    ین رتههتواند نق  موثری را در فرایجد تعی  می
اییر   لیی و ددی یم حیرا ترجئیا  باالتر با افشا یمال ییا صور  یبجد تههر   موساه ایعنیاله
 ،کمنیر  افشیائیا  که  بهنر اس  یا با کیفی  پایین اجرا گود، باالتر اجرا نشود افشائیا  نییم
 دهیی ییاسیناندارد پ  یسر کیما  جاهیا یاس  به جا نیپس بهنر ا .باگد حیبه گال صح یول
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اسناندارد میموعه  کی ،میربیذا یا اسنفاده چیبدون ی نینریو ان را فقط در و میداگنه باگ
  .PM1123) یاSME کاربرد در  یو با قابل یعمل یول میباگ تر داگنه  ساده

از یا را بیه عهیده دارنید، بیه عجیوان یایی دیییر          مدیرانی که عمدتای مالای  این گرک 
گوندیان، در اکثر موارد مدیران واحیدیای    اند. بر اساس نظرا  مصاحهه  نفعان بیان گده  ذی

باگجد و بر خال  واحدیای بار  و بورسی کیه    کوچک و منوسط، مالاان گرک  نیا می
 گوند.  یا به صور  خانوادیی اداره می  باگد، این گرک   مدیری  از مالای  جدا می

یای مالی این واحدیای تیاری   یا عمدتای از صور   دیان، مدیران این گرک دیج  الهق نظر پاسخ
مالیا ، اتخاذ تصمیماتی چون تعیین سود تقاییمی، پیاداش میدیران و     در جه  ایدافی چون تعیین

کججد. یمیجیین بیا     یا اسنفاده می  یای مالی به نهادیایی چون سازمان امور مالیاتی و بانک  صور    ارائه
یا از نظر اندازه بار  نیانجد و پیییدیی چجدانی ندارند و با توجه به عدم   که این گرک   به اینتوجه 

ییا از جائییا  امیور گیرک  م لیع یاینجد و از         جدایی مدیری  از مالای ، میدیران ایین گیرک    
وط به ریر از مواردی که بیان یردید، در اتخاذ تصمیما  مرب ،یای مالی  االالعا  موجود در صور 

ییا از دانی  میالی      کججد. عالوه بر این، بایاری از مدیران این گرک   تر اسنفاده می  کم   گرک    اداره
نیر بودن و بهجییام    یای مالی برخوردار نیانجد و یا به دلیل یذگنه  الزم جه  درک مفاییم صور 

اتخیاذ تصیمیا  میدیرینی چجیدان      دریای مالی، اسنفاده از این االالعا  را   نهودن االالعا  صور 
دانجد. لذا جه  رفع نیازیای االالعیاتی خیود، از سیایر مجیابع االالعیاتی مثیل االالعیا           مجاس  نمی
یای مالی مدیرینی مایانه، االالعیا  فیروش مایانیه، حاگییه       یای مالی بودجه گده، صور   صور 

به ضیایعا  تولیید و صیور     فروش محصوال ، تیایه و تحلیل بهای تمام گده، االالعا  مربوط 
کججید.    روز و اتی باگد، اسنفاده میی  هیای بانای و سایر االالعا  مالی که حاوی االالعا  ب  ماایر 

االالعا  به    تر برای این یروه که ملام به ارائه  بجابراین وجود اسنانداردیای حاابداری با الااما  ساده
 تواند موثر واقع گود.  یا یانجد، می  و بانکنفعان از جمله سازمان امورمالیاتی   سایر ذی

کیه باییاری از     ییری با توجیه بیه ایین     یای مالی برای تصمیم  در مورد اسنفاده از صور 
تیر از    ییا میههم اسی ، بیی       مفاییم صور  مالی و قواعد اسنانداردیای حاابداری برای ان

  .PM0817) کججد  یای مدیرینی اسنفاده می  یاارش
ییا موضیوعی  نیدارد چیون       ییای میالی بیرای ان     یا خیلیی صیور     این گرک  مدیران 

  .PM1221) فعالی  گرک  یانردیی خاصی ندارد و از ریا امور گرک  م لع یانجد
اند، سازمان امور مالیاتی   یای خود به ان اگاره کرده  گوندیان در پاسخ  یروه بعدی که مصاحهه 
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ییای میالی ایین واحیدیای       یا، سازمان امور مالییاتی از صیور     انباگد. بر اساس اظهارا  اکثر   می
کجد و در رال  میوارد از    یای خود اسنفاده می  تر به عجوان مهجایی جه  گرو  رسیدیی  تیاری بی 

یای خود ناه  به تعیین درامد   یای میدانی و بر اساس قواعد و رویه  سایر مجابع االالعاتی و رسیدیی
نفعان اصلی   کجد. لذا یر چجد به عجوان یای از ذی  الیا  تشخیصی و ق عی اقدام میمشمول مالیا ، م

گوند، ولی به صور  یانرده   یای مالی واحدیای تیاری کوچک و منوسط محاوب می  صور 
 کججد.  سنانی اسنفاده نمی  یای مالی برای ایدا  مالیا   و عمیق از االالعا  ارائه گده در صور 

ایید، بلایه فقیط      کجد گما از چه اسناندارد حاابداری اسنفاده کرده  که فرقی نمیبرای سازمان 
  .S0209) کجد  گرو  برای تشخیص مالیا  اسنفاده می   از االالعا  مالی به عجوان یک نق ه

نفیع دیییر واحیدیای کوچیک و منوسیط توسیط         یذاران بالقوه نیا به عجوان ذی  سرمایه
کججیدیان در تصیمیما  مربیوط بیه       انید. ایین ییروه از اسینفاده      گوندیان بیان گیده   مصاحهه
یای مالی در کجیار سیایر مجیابع      یذاری در این واحدیای تیاری از االالعا  صور   سرمایه

 کججد.    االالعاتی، به مجظور بررسی روند سوداوری و وضعی  مالی گرک  اسنفاده می
ییای میالی در تصیمیما       ا  صیور  باگد کیه االالعی    یذار می  نفع دییر یم سرمایه  ذی
  .PM0514) یذاری بایار موثر خواید بود  سرمایه

نفعان این واحیدیای تییاری اعیالم      گوندیان جامعه را نیا به عجوان یای از ذی  در نهای ، مصاحهه
بیه   یا در تصمیما  اعنهیاری   نفعان از جمله بانک  یا، تصمیما  سایر ذی  اند. بر اساس اظهارا  ان  کرده

دید. به بییان دیییر     این واحدیای تیاری، مجافع کل جامعه را به صور  ریرمانقیم تح  تتثیر قرار می
یا، بر اسیاس االالعیا  نادرسی  ارائیه گیده        یا در تصمیما  اعنهاردیی خود به این گرک   ایر بانک

گیود.    اال تخصییص داده نمیی  یا در امور مولد و با بازدیی ب  یا اگنهاه کججد، مجابع ان  توسط گرک  به ان
 این اتال  مجابع به صور  ریرمانقیم مجافع کل جامعه را منتثر خواید ساخ . 

یا تصمیما  اعنهاردیی نادرسینی داگینه باگیجد، بیه صیور  رییر ماینقیم          ولی ایر یمین بانک
  .S0413) گوند  یا که در بازار بورس یانجد و کل جامعه منضرر می  سهامداران بانک

 ر دالیلسای

یییای واحییدیای کوچییک و منوسییط و نقیی       در ارتهییاط بییا اماانییا  و محییدودی   
یک میموعه اسناندارد حاابداری میاا برای ایین واحیدیای تییاری منجاسی       کارییری به

ی مصیاحهه گیوندیان مثهی  بیوده و معنقدنید کیه مییان ایین             یا، نظر کلیه  یای ان  با ویژیی
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ییا تفیاو  وجیود دارد و      بار  از حیث اماانا  و ظرفیی  واحدیای تیاری با واحدیای 
   این واحدیای تیاری صیر  نظیر از انیدازه      یک میموعه اسناندارد برای کلیه کارییری به
 یا، رویارد مجاسهی نیا .   ان
گیما بیه مین     میثالی  .نداگنه باگد ای  اتلهم یاالالعا  اضاف   ارائه ،کججده اسنفاده ید برایگا
کیه بیه ان    یمین قایم  ورزگی    اسی  و موضیو    نیچجید  که حاوی دیدی  یم روزنامه کی

 ازیاالالعا  مورد ن .اس  بانک یم دقیقای یمیج ور .کجم یاننخاب و م العه م ممجد یان عالقه
بیرای خیود   کیار   جییا یا یولی  کجد  میو اسنفاده  کجد یانهوه االالعا  اننخاب م نیخود را از ب

SME   ارائه کجدتهیه و االالعا  را  نیا دیکه با گود  میسخ (S0116.  
و  "ییا   االمللی گرک   فعالی  بین"، "گرایط سیاسی"تم  سهبا توجه به وجود ارتهاط میان 

 یردد.   یا توضیحاتی ارائه می  ، به صور  یمامان در مورد ان"رویارد سازمان حاابرسی"
المللیی باییار     بیین    راب یه گوندیان، واحدیای کوچک و منوسیط    بر اساس نظر اکثر مصاحهه

اال  خیود    محدودی دارند. بخشی از این واحدیای تیاری برای واردا  میواد اولییه ییا ماگیین    
یای مالی بیه کشیور مهید       صور    المللی یانجد. ولی برای این امور نیازی به ارائه  بین   دارای راب ه
ییا    یییری کیرد کیه ایین گیرک        یونیه ننیییه    توان ایین   خارجی  ندارند. بجابراین می   کججده  )تتمین

 یای مالی باگد، ندارند.  صور    المللی چجدانی که نیازی به ارائه  بین   دارای راب ه
المللیی    بیین    راب یه    یا، مایتله   برخی معنقدند با توجه به گرایط سیاسی موجود در کشور و تحریم

ییای کوچیک و منوسیط، بلایه بیرای        رک یا با سایر کشیوریای جهیان نیه تجهیا بیرای گی        گرک 
ییا ایین اسی  کیه       یای بار  نیا با محدودی  و چال  یمراه خواید بود. لذا اسیندالل ان   گرک 
المللی نخوایید کیرد. بیا ایین       المللی کمک چجدانی به بههود روابط بین  کارییری اسنانداردیای بین به

 باگد.    عاس اسندالل مذکور میوجود، نظر اکثر مصاحهه گوندیان در این پژوی ، 
کیارییری اسینانداردیای    گیوندیان در جهی  حمایی  از بیه      دالیل م رح گیده توسیط مصیاحهه   

 المللی در واحدیای کوچک و منوسط، به گرح زیر اس :  بین   المللی، برخال  عدم وجود راب ه  بین
یای جاری به مجظور فیرایم    سالالمللی در   یای اسنانداردیای بین  برالر  کردن مشاال  و چال  .1

 یا.  یای اتی در صور  رفع موانع و تحریم  المللی در سال  یای الزم ارتهاالا  بین  گدن زمیجه
عدم وابانیی رویارد سازمان حاابرسیی در تیدوین اسینانداردیا بیه گیرایط سیاسیی و        .2

راسینای یمیایجیی بیا    کیه رویایرد سیازمان از ابنیدا در       المللی )با توجه به این  روابط بین
 المللی بوده اس  .  اسنانداردیای بین
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المللی برای واحدیای کوچک و منوسی ی کیه در     اسنانداردیای بین کارییری بهتاهیل  .3
گیود، صیرفجظر از     المللی بااریرفنه می  گان، اسنانداردیای کامل بین  کشور محل فعالی 

 یا.  المللی برای ان  بین   وجود راب ه
ایین اسینانداردیا،    کیارییری  بیه باال رفنن گفافی  مالی واحدیای کوچک و منوسیط بیا    .4

 یا.  المللی برای ان  صرفجظر از وجود راب ه بین
و گیرایط   میتحیر بیه   دیی نها ییر یگیود د  یمی   گیفافی  باعیث  IFRSاییر   من معنقدم کیه 

   .S0326) میکار داگنه باگ المللی  بین
   گوندیان، چارچوب نظری مشنرکی اس  که نایخه   دلیل اخر بیان گده توسط مصاحهه

ی کامیل ان دارد. بیر اسیاس      المللی با نایخه   واحدیای کوچک و منوسط اسنانداردیای بین
المللی تتکیید    که در چارچوب نظری اسنانداردیای بین  گوندیان، با توجه به این  نظر مصاحهه

ان و اعنهاردیجییدیان گییده اسیی ، در یییذار  االالعییا  سییودمجد بییه سییرمایه   زیییادی بییر ارائییه
نفع اصیلی ایین واحیدیای      یا به عجوان ذی  واحدیای تیاری کوچک و منوسط یم که بانک

   اسینانداردیای حایابداری بیا چیارچوب نظیری مشیابه نایخه        کارییری بهباگجد،   تیاری می
کوچیک   نفعان اصلی واحدیای تییاری   تواند در جه  رفع نیازیای االالعاتی ذی  کامل می

که در چارچوب نظری بیان گیده اسی  کیه در      و منوسط موثر باگد. یمیجین با توجه به این
ییذاران و اعنهاردیجیدیان، نیازییای االالعیاتی سیایر        صور  رفع نیازیای االالعاتی سرمایه

تیوان االمیجیان داگی  کیه بیا        نفعان یم برالر  خواید گید، لیذا از ایین جهی  نییا میی        ذی
چیارچوب نظیری و اسینانداردیای تیدوین گیده بیر اسیاس ان، نیازییای         ایین   کیارییری  به

 نفعان واحدیای کوچک و منوسط نیا برالر  خواید گد.   االالعاتی سایر ذی
قو  این اسنانداردیا اس ، چارچوب نظری مشینرکی اسی  کیه بیا        موضوعی که نق ه
نظیری مشینرک بییان     المللی دارد. دلیل ان یم این اس  که در چارچوب  اسنانداردیای بین

یذاران و اعنهاردیجیدیان اسی  و در     گده که ید  اصلی، تتمین نیازیای االالعاتی سرمایه
نفعان ییم    یا پوگ  داده گود، نیازیای االالعاتی سایر ذی  صورتی که نیازیای االالعاتی ان

  .PM0625)پوگ  داده خواید گد 
گیوندیان ارائیه گیده      که به عجوان یای از دالیل توسط مصیاحهه  فایده-مالحظا  یایجه

ییای ان    ایین اسینانداردیا بیر یایجیه     کیارییری  به یدهفااس ، به این موضو  اگاره دارد که 
 این اسنانداردیا توجیه دارد.  کارییری بهفاونی داگنه و لذا از این نظر 
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 احدهای تجاری کوچک و متوسطالمللی و کارگیری استانداردهای بین به فایده-هزینه

کیارییری ایین    ییای بیه    ننای  حاصل از تحلیل تم بیر اسیاس مجیافع و یایجیه     4در جدول 
 اسنانداردیا، ارائه گده اس .

 کوچک و منوسط یتیار یواحدیا یالملل نیب یکارییری اسنانداردیا به یای  جهیمجافع و یا. 4جدول 
 کدیا یای مفهومی  دسنه تم فرعی تم اصلی

 یواحد تیار

 یاالالعا  مال  هیته

 یمال ییا انمیس یبروزرسان  جهییا
T0102, T0103, T0416, T0411, PM0402, 
PM0604, PM0305, PM1102, PM1107, 

PM1108, PM0603, PM0403 

 اموزش پرسجل  جهییا
T0101, T0203, T0303, T0410, T0415, T0512, 
T0614, T0513, PM0304, S0201, S0503, 
PM0401, PM1303, PM1104, PM1105, 

PM1206, S0302 

با  قیو زمان الزم جه  ت ه جهییا
 دیجد یاسنانداردیا

T0304, T0301, T0510, T0307, T0412, T0414, 
S0103, S0104, PM1305, S0301, PM0801, 

PM1301 

 ,T0104, T0302, T0506, PM0602, PM0101 ارزش مجصفانه نییمربوط به تع ییا جهییا
PM0102 

 T0511, T0413, S0504, PM1106 یاتیمال ییا مشاوره اف یدر ییا  جهییا

 T0105, PM1302, PM1101, PM1103 یحاابرس جهیکای  یا

 T0613, T0305, S0505, PM0202 یواحد مال ییکارا  یافاا

 ساده یریی  هالااما  گجاخ  و انداز
T0516, T0514, T0606, T0509, PM1304, 
PM0201, PM0502, PM0606, PM1001, 

PM0103 

 کای  الااما  افشاء
T0515, T0505, T0607, T0309, T0507, T0508, 
T0605, PM050,1 PM0605, PM0702, 
PM1002, PM0405, PM0301, PM1201, 

PM1202, PM1203, PM1204 
 T0611, T0608, PM1205, PM0302 فهم اسنانداردیا  یبههود قابل

 تر  یب ییا به فرص  یابیدسن
 یمال نیتتم

 ,T0202, T0402, T0306, T0603, T0406, T0609 یداخل یمال نیتتم ییا فرص 
PM0902, PM0904, PM0903, PM0701 

 ,T0405, T0109, T0409, T0501, T0408, T0407 یالملل نیب یمال نیتتم ییا فرص 
PM0503, S0501 

 ,T0308, PM0803, PM0203, PM0303  ییبههود کارا یموساا  حاابرس
PM0406, PM0804 

 یسازمان حاابرس

 PM1005, S0303 یا  ییما یاموزش و بریاار ییا جهییا اسنانداردیا یمعرف ییا جهییا

 اسنانداردیا یبرون سپار  یما
 ,T0204, T0205, PM1401, PM1402, PM1004 ااسنانداردی نیتدو ییا جهیکای  یا

PM1003 
 ,T0602, T0610, T0612, PM1404, PM1403 ااسنانداردی یبروزرسان ییا جهیکای  یا

PM0601 

 نفعان و جامعه یذ

 ,T0106, T0401, S0101, S0102, PM0308  االالعا   یبههود گفاف
PM0307 

 T0604, T0403, T0108, T0503  ی االالعا  اهیمقا  یبههود قابل

 T0504, T0404, T0107, PM0703  اتاا االالعا   یبههود قابل

 T0502, T0110, PM0704, PM0901, PM0404  مربوط بودن االالعا   یافاا

 مد  مجافع بلجد یا  فاونی مجافع بر یایجه
 T0201, S0401, PM0802, PM1306, PM0306 در بلجدمد  یا جهیمجافع بر یا یفاون

 T0601, S0502 یاSME یریپذ سهول  ان هاق

 
ییای    اسناندارد حایابداری بیرای نخاینین بیار، مجیافع و یایجیه       واحد کارییری میموعه به

موسایا   "، "واحید تییاری  "خیاص خیود را بیه یمیراه دارد. ایین بخی  از پیج  تیم اصیلی          
تشیایل   "ییا   فاونی مجافع بر یایجیه "و  "نفعان و جامعه  ذی"، "سازمان حاابرسی"، "حاابرسی

کیارییری ایین اسینانداردیا را بیر اسیاس       یای بیه   تم اصلی اول، مجافع و یایجهگده اس . چهار 
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   مالحظیه "بجیدی کیرده اسی . تیم اخیر نییا         اگخاص و نهادیای منتثر از این اسنانداردیا الهقیه 
 را در خود جای داده اس .   "کارییری این اسنانداردیا یای به  فاونی مجافع بر یایجه

یایی در این میورد باگید. بیا توجیه بیه        جدید نیازمجد بروزرسانی   هکارییری یک میموع گاید به
که قواعد حاابداری و مالیاتی در برخی از میوارد بیا یایدییر یمخیوانی نیدارد )میثالی در میورد          این
ییای    یای ثابی  ، نیازمجید ایین یاینیم کیه ییک زییر سیاینم در سیاینم           یای اسنهالک دارایی  نرخ

  .PM1102) ثالی االالعا  را بر اساس یر دو مهجا نیهداری کجیمموجود اییاد کجیم یا م
وجود این اسنانداردیا با گفافینی که با خود به یمراه خوایجید اورد باعیث خوایید گید     

ییا    ییای میالی ان    یا بریشنه و از صور   یای مالی این گرک   یا به صور   که اعنماد بانک
  . PM0903) فاده کججدبیشنر در تصمیما  اعنهاردیی خودگان اسن

حاابرسیان ییم مشیخص     فیی چیون تال  .کجد ییا یم کمک م  به حاابرساین موضو  
 یییا  با گرک  مقایاهدر  یکمنر  یگرک  کوچک و منوسط را با حااس نیاکه  گود یم

  .PM0406) افشائیا  ان بررسی کججددر مورد مثالی  یبورسو بار  
اییین اسیینانداردیا بییر  کییارییری بییهگییوندیان معنقدنیید کییه در میمییو  مجییافع   مصییاحهه

ایین اسینانداردیا دارای توجییه     کیارییری  بیه یای ان فاونی دارد و از ایین حییث نییا      یایجه
 اند.   یای خود موارد زیر را اگاره کرده  گوندیان در اسندالل  اقنصادی اس . مصاحهه

یای این اسنانداردیا را باید بیر    بررسی مجافع و یایجهموضو  اول مربوط به این اس  که 
یای اگیاره گیده     مد  یایجه  اساس دید بلجدمد  بررسی کرد. به این معجا که گاید در کوتاه

   کمی بیشنر از مجافع ان به نظر برسید ولیی در بلجدمید  مجیافع ایین اسینانداردیا بیرای کلییه        
ییا در    ید گد و وزن مجافع در مقایاه با یایجیه نفعان و جامعه در مقیاس کل مشخص خوا  ذی

 بلجدمد  فاونی پیدا خواید کرد. 
کیارییری ایین اسینانداردیا بیرای برخیی واحیدیای        موضو  دوم، بحث مجیافع بلجدمید  بیه   

کوچییک و منوسیی ی خواییید بییود کییه در حییال رگیید یایینجد و در ایجییده قصیید ورود بییه بییازار  
یییا را بییا مفییاییم   کییارییری اییین اسیینانداردیا، ان یییای بییار  را خوایجیید داگیی . بییه   گییرک 

ییا    ای بیرای ایین گیرک      زمیجیه   المللی مالی  اگجا خواید کرد و بیه عجیوان پیی      یاارگیری بین
کیارییری اسینانداردیای بیا     یای بار  از حییث بیه    گرک    خواید بود که بعد از ورود به حوزه

 تر مشال چجدانی نداگنه باگجد.  ری پیییدهیی  بیشنر و الاااما  اندازه یالااما  افشا
و  IFRSکامیل     کیارییری نایخه   بیه  بیار   ییا گرک  ییم برا ،فعلی یاقنصاد طیدر گرا
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و ییم بیرای خیود سیازمان حاابرسیی جهی         IFRS for SMEsکیارییری   یا بهSMEی یم برا
 یمیوقن  را ناآل یاقنصیاد  طیاییر گیرا   یولی  .اس  شنریباز مجافع  ان    یایجه تدوین این اسنانداردیا

  .S0401) خواید گد شنریمجافع ان ب، میریرا محنمل در نظر بی جدهیو اصالحا  در ا میبدان

 استانداردها تیشمول   دامنه

گیوندیان در ارتهیاط بیا مجاسی  بیودن تعرییف         در این بخ  به بررسی نظرا  مصیاحهه 
   تییاری کوچیک و منوسیط و ارائیه    المللی حاابداری از واحدیای   ییت  اسنانداردیای بین

تعریف مجاس  برای واحیدیای کوچیک و منوسیط، جهی  اییدا  یاارگییری پرداخنیه        
 دید.  ننای  تحلیل تم را در این بخ  نشان می  5جدول  گود.  می

 اسنانداردیا  یگمول   . دامجه5جدول 
 کدیا یای مفهومی  دسنه تم فرعی تم اصلی

 گمولی  اسنانداردیا   حوزه

 یاریایمع
 یفیک

  یالملل نبی اسنانداردیذار ت یی اریمع
S0105, S0202, S0308, S0405, PM0204, 
PM0312, PM0314, PM0407, PM0409, PM0905, 

PM1008, PM1110, PM1405 

 ییا گرک   رمیموعهیز یفرع ییا گرک 
 بورس

با الااما   یالملل نیب یاسنانداردیا
 افنهیکای   یافشا

S0203, S0204, S0307, S0510, S0511, S0512, 
PM0113, PM0205, PM0211, PM0315, PM0316, 
PM0416, PM0417, PM0418, PM0419, PM0508, 
PM0906, PM1013, PM1014, PM1111, PM1112, 

PM1312, PM1406 

 ,S0304, PM0104, PM0313, PM1006, PM1109  یفیک یاریایمع ییانردی
T0522 

   بر اساس اندازه جفعانیمنفاو  ذ یازیاین
 یا گرک 

 
S0106, S0107, S0305, S0306, S0402, S0403, 
S0404, PM0408, PM0410, PM0411, PM0705, 
PM1007, PM1207, PM1208, PM1209, PM1307, 

T0517, T0518 

 یاریایمع
 یکم

 یمال یاریایمع
  یاتیدرامد عمل

S0309, S0408, S0508, PM0110, PM0209, 
PM0310, PM0412, PM0609, PM0709, PM0808, 

PM1011, PM1310 

 ییمهلغ دارا
S0310, S0407, S0509, PM0111, PM0208, 
PM0309, PM0413, PM0608, PM0708, PM0810, 

PM1012, PM1311 

 تعداد کارکجان یرمالیر یاریایمع
S0406, S0507, PM0112, PM0207, PM0311, 
PM0414, PM0607, PM0706, PM0809, PM1010, 

PM1309 

 ترکی  معیاریای کمی
 اریتحقق حداقل دو مع

S0311, S0409, PM0105, PM0107, PM0108, 
PM0109, S0506, PM0106, PM0210, PM0505, 
PM0506, PM0507, PM0611, PM0612, PM0707, 

PM0805, PM0806, PM0807 

 ,S0312, PM0206, PM0415, PM0504, PM0610 اریایمع ااانی  یایم
PM0710 PM1009, PM1308 

 معیارهای کیفی

المللیی    ییای کیفیی یییت  اسینانداردیذار بیین       گوندیان، باید از معییار   مصاحهه   به نظر یمه
)یاارگیری با ایدا  عام و نداگنن مائولی  پاسیخیویی عمیومی ، بیه عجیوان جیاء اصیلی       

مایئولی  پاسیخیویی عمیومی،    تعریف واحدیای کوچک و منوسط اسنفاده یردد. نداگینن  
نفعان اندک این   یای واحدیای تیاری کوچک و منوسط، یعجی تعداد ذی  یک بعد از ویژیی

ییای دارای مایئولی  پاسیخیویی      دید. به عهار  دییر گرک   واحدیای تیاری را نشان می
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یه نفعیان و فعیاالن بیازار سیرما      ییای بورسیی، دارای الییف وسییعی از ذی      عمومی مثل گرک 
کججیید. لییذا   یییا در تصییمیما  خییود اسیینفاده مییی   یایینجد کییه از االالعییا  مییالی اییین گییرک  

نفعیان زییاد، از تعرییف      ییای بیا تعیداد ذی     گود کیه گیرک     کارییری این تعریف مجیر می به
واحدیای کوچک و منوسط خارج یردند. یمیجین یاارگیری با اییدا  عیام، بییانیر ایین     

سازمانی   نفعان برون  برای ایدا  داخلی یاارگیری نارده و ذی اس  که واحد تیاری صرفای
یای مالی تهیه کجد. وجود این معییار کیفیی     یا صور   )حنی به تعداد اندک  دارد که برای ان

یییای بایییار خییرد کییه الاامییی بییه یاارگیییری مییالی   یییردد کییه برخییی از گییرک   باعییث مییی
 وچک و منوسط خارج گوند.  سازمانی ندارند، از تعریف واحدیای ک  برون
 ،باگید   یمی  یتیر   کیم افشیائیا   تیر و بیا     که محدودرا IFRS ،IFRS for SMEs یبه جا یوقن
بیه نظیر گیما تفیاو       اسی .  کججدیان بوده  اسنفاده ییانردی حثبیا   نیاه ان، ندا  هکرد  یتصو
  .PM1110)یاس    و یانردیی ان نفعان  یذ ؟ا یدر چ یربورسیو ر یگرک  بورسیک 

گوندیان حنمای باید در تعریف واحدیای   یای معیار کیفی دییر که به نظر اکثر مصاحهه
باگیجد کیه     کوچک و منوسط در نظر یرفنه گود، واحدیای تیاری کوچک و منوس ی می

 یای بورسی یانجد.    گرک    زیرمیموعه
میموعیه اسیناندارد   الور که در بخ  مهانی نظری بیان یردیید، در صیور  وجیود دو      یمان
المللیی توسیط گیرک  اصیلی )بورسیی  و        کامل اسنانداردیای بیین    کارییری ناخه مصوب و به
ییای    یای فرعیی، بیا توجیه بیه برخیی تفیاو         واحدیای کوچک و منوسط توسط گرک    ناخه

ای یی   صیور     ییری بین این دو میموعه از اسناندارد، گرک  اصیلی یجییام تهییه     الااما  اندازه
گوندیان بیرای رفیع ایین مشیال       مالی تلفیقی با مشال مواجه خواید گد. رایااری که مصاحهه

 افنیه یکیای    یبیا الاامیا  افشیا    یالمللی   نیب یحاابدار یاسنانداردیاکارییری  اند، به  ارائه کرده
 المللی، مخنص این واحدیای تیاری تدوین گده اس .  اس  که توسط نهاد اسنانداردیذار بین

 ریی کیه ز  عیی گیرک  فر  کیی میثالی   .میییم اضیافه کجی    ییر ید یفی یک یاریایمع میتوان یم
 IFRS forو اسیناندارد  میریی نظیر بی  در SME میایر بخوای ،اس  یمیموعه گرک  بورس

SMEs سیخ  خوایید گید    یگیرک  اصیل   یکیار بیرا  ، میبیدی    کارییری بیه ان  به یرا برا. 
  .PM0205) خارج گوند SME فیتعر   از حوزه دییا به نظر من با گرک  نیا نبجابرای

گیوندیان نایه  بیه معیارییای کیفیی در        ییای مهمیی کیه مصیاحهه      یای از محیدودی  
باگید.    اند، یاینردیی معیارییای کیفیی میی      تعریف واحدیای کوچک و منوسط بیان کرده
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وده و بیا  المللیی حایابداری باییار کلیی بی       تعریف ارائه گده توسط ییت  اسنانداردیای بین
که از معیاریای کمی در تعریف خیود اسینفاده نایرده اسی ، الییف وسییعی از         توجه به این

ییرنیید.   یییای منفییاو  در اییین تعریییف قییرار مییی   واحییدیای کوچییک و منوسییط بییا انییدازه
یای زیادی وجود دارند که دارای مائولی  پاسخیویی عمومی نیانجد، ولی از نظیر    گرک 

تر یانجد ولیی بیر اسیاس تعرییف ارائیه        یای بورسی بار   از گرک  اندازه حنی از بایاری
 گوند.    بجدی می  گده توسط ییت ، به عجوان گرک  کوچک و منوسط الهقه

در تعریف این واحدیا یک رویارد مهنجی بر اصول بیوده کیه    IASBبه ن ر من رویارد 
  .PM0313) این واحدیا را باز یذاگنه   الهنه محل اعراب دارد چون خیلی دامجه

 

که مجنا  به افراد و  یییا  به خصوص گرک  رانیبار  در ا ییا از گرک  یاریباما 
  .PM1006) بار  یانجد یلیخ یول انجدین یسهام داریم که یانجد یخاص ینهادیا

ییا    ان انیدازه  نفعان واحدیای تیاری بر اساس  گوندیان، نیازیای ذی  بر اساس نظر اکثر مصاحهه
ییای    در مقایاه بیا گیرک      یای بار   االالعا  برای گرک    منایر اس . به این معجا که اننظار ارائه
که بر اساس تعریف ارائه گده توسیط یییت  اسینانداردیای      کوچک، منفاو  اس  و با توجه به این

کوچیک و منوسیط قیرار    ییای    گیرک     یای بیار  در الهقیه    المللی حاابداری، برخی گرک   بین
ییرنید، لیذا اننظیارا       تیری را بایار میی     پیایین  ی ییرند و به تهع ان اسنانداردیای با سی ح افشیا    می

گوندیان بیه دلییل ایجایه      یای بار  را براورده نارده و به نظر مصاحهه  نفعان گرک   االالعاتی ذی
بیا ییک گیرک  کوچیک      ییری و تهعا  ان برای یک گرک  بار  در مقایایه   ایمی  تصمیم

 یای بار  باید از تعریف واحدیای کوچک و منوسط جدا گوند.  منفاو  اس ، گرک 
برای تصمیما  اعنهاردیی، با توجه به رقیم بیاالتر و ریایک بیاالتری کیه بانیک بیرای        

گیود،    ی اعنهارا  به یک گرک  بار  در مقایاه با یک گرک  کوچک منحمل می  ارائه
ییای میالی نییاز دارد. بجیابراین بیه نظیر مین اییر           ی  باالتری در صیور  به افشائیا  و گفاف

ییای    یا در نظر بیییریم و گیرک   SMEبرای  IASBبخواییم یک تعریف کلی مثل تعریف 
  .S0404) بار  را از این تعریف خارج ناجیم، به مشال خواییم خورد

تعریفیی از واحیدیای      با توجه به نظرا  اکثری  مصاحهه گوندیان مهجی بیر لیاوم ارائیه   
المللیی حایابداری و     کوچک و منوسیط بیر اسیاس معییار کیفیی یییت  اسینانداردیای بیین        

گیود    کردن معیاریای کمی به این تعریف، در بخ  بعد به این موضیو  پرداخنیه میی     اضافه
 که چه معیاریای کمی باید به این تعریف اضافه یردد.
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 معیارهای کمی

معیاریای کمی که باید به تعریف واحدیای تیاری کوچیک   به نظر مصاحهه گوندیان
و منوسط اضافه یردد، به دو یروه معیاریای مالی )گامل درامد عملیاتی و مهلغ داراییی  و  

 گود.    معیار ریرمالی )تعداد کارکجان  تقایم می
ییوییم واحیدیای کوچیک و منوسیط، ناخوداییاه ایین مفهیوم          از دید مفهومی، وقنیی میی  

یا کوچک و منوسط یاینجد. حیاال ایین انیدازه       گود که از نظر اندازه یم این گرک   می برداگ 
  .PM0311) یا کارکجان  PM0310) درامد ، PM0309) تواند دارایی گرک  باگد  می

دارییم ولیی منتسیفانه تعرییف دقیقیی       کوچک و منوسیط  یواحدیااز در ایران چجد تعریف 
چون فقط بر اساس معیار تعداد کارکجان اس . ییر چجید کیه تعیداد کارکجیان ییم معییار         ،نیانجد

  و S0508  و بایید از معیارییای دیییر مثیل فیروش )     S0507ولیی کیافی نیای  )    ،خوبی اسی  
   یم اسنفاده کرد.S0509یا )  دارایی

کوچک و که از چه معیاریای کمی باید در تعریف واحدیای تیاری   بعد از مشخص گدن این
باگید.    منوسط اسنفاده گود، موضو  بعد دسنیابی به ترکی  یا فرمول مجاسهی از این معیاریا کمی می

ییای    گوندیان، باید فرمولی بر اساس معیاریای کمی ارائیه کیرد کیه گیرک       بر اساس نظر مصاحهه
یا   ده گرک بار  از تعریف واحدیای کوچک و منوسط کجار یذاگنه گوند. به این ترتی  باقیمان

یای کوچک و منوسط یاینجد. بیر اسیاس نظیرا  ارائیه        ییرند، گرک   که در این تعریف قرار نمی
 گده، بهنرین ترکی ، ترکیهی اس  که دو ویژیی زیر را داگنه باگد:

که یر کدام از معیاریای مالی و ریرمالی بخشیی    بین معیاریای کمی اولوینی قائل نشود. به دلیل این .1
 یا اولوینی تعیین کرد.  توان بین ان  دیجد و نمی  یای واحدیای تیاری را نشان می  ویژییاز 
 حداقل دو معیار از سه معیار کمی را داگنه باگد. .2
د کیر  نییی ییا تع   ان نیبی   یی تیوان اولو  یخیوب اسی  و نمی   سیه معییار   نظیر مین وجیود ییر     به   
(PM0504 .  کیه   ای  ین یفرمیول مجاسی  فرمیول    یولی چون یر کدام در نو  خودگان مهم یانجد

وجیود   یادیی ز ضنقی  یییا   مثیال   .PM0505) باگد SMEبنواند معر   اریوجود یمامان یر سه مع
  .PM0506) را با یم ندارد اریمع این سه   یمه یگرک  در واقع بار  اس  ول کیدارد که 
اعدادی برای ییر کیدام   بجدی نظرا  بیان گده، این ننییه حاصل یردید که ابندا باید   از جمع

ییا و ییا درامید      از این سه معیار تعیین یردد، سپس یر گرکنی که تعداد کارکجان، یا مهلغ داراییی 
گیود ولیی بیا ایین گیرط        تر باگد، گرک  بار  محاوب می  یا از این اعداد بار   عملیاتی ان
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معییار، اعیداد گیرک ،     که حداقل حائا دو معیار از سه معیار بیان گیده باگید. یعجیی در میورد دو    
ییای بیار  از ایین تعرییف،       تر از اعداد اعالم گده در تعریف باگد. با جدا گدن گرک   بار 
 یردند.  یای کوچک و منوسط تلقی می  یا، گرک   گرک    باقیمانده

  استانداردها کارگیری به   استراتژی
گوندیان پرداخنه گیده    اسنراتژی بر اساس نظرا  مصاحههدر این بخ  به بررسی چهار 

  دید.  ننای  تحلیل تم را در این بخ  نشان می 6جدول اس . 
 کارییری اسنانداردیا به یاسنراتژ .6جدول 

 کدیا یای مفهومی  دسنه تم فرعی تم اصلی
 کارییری اسنانداردیا یای به  اسنراتژی

  االالعا  یداخل  اهیمقا  یقابل الاام اردیرو
T0112, T0115, S0516, PM1313, 
T0111, S0315, PM0420, PM0421, 

PM0422  

 اردیرو
 اریاخن

 کارییری بهمجع  هیعدم توج
 تر  یبا الااما  ب یاسنانداردیا

 S0313, S0109, PM1409 

 یازیایقدر  اننخاب با توجه به ن
 نفعان یذ

 

T0520, S0314, PM0213, PM0317, 
PM0318, PM0319, PM0320, 
PM0321, PM0322, PM0613, 
PM0711, PM0811, PM0909, 
PM0910, PM1019, PM1020, 

PM1021, PM1117  

 اردیرو
 یساز یبوم

منفاو   یو اقنصاد یاسیس طیگرا
 کشوریا

 
T0521 T0701 T0702 T0703 T0704 
T0114 S0108 S0317 PM0212 
PM0423 PM0509 PM0614 PM0812 
PM0813 PM0907 PM1015 PM1017 

PM1407 PM1408  

 ,PM0323, PM1016, PM1116  کیدر نظر یرفنن مالحظا  تئور
PM1210 

 ,T0519, S0316, S0515, PM0324  یحداقل ال یاعمال تعد
PM1018, PM1115 

 ,S0110, PM0510, PM0908 PM1114  االالعا  یالملل نیب  اهیمقا  یقابل
S0513, S0514 

 موارد تعدیل

بر  ینقد ییا انیاز جر یبرخ  میاز بودن ارائه
 وجوه نقد انیخالص در صور  جر یمهجا

PM1417, PM1230, PM1030, 
PM0823, PM0434, PM0226, S0421 

کردن  یا هیروش سرما کارییری بهمیاز بودن 
 مخارج توسعه یبرا

PM1029, PM0930, PM0826, 
PM0629, PM0334, PM0122, 

S0423, S0122 

 یتیار ییا  یترک لیمخارج تحص ییگجاسا
 جهیبه عجوان یا

PM1231, PM0929, PM0520, PM0435, 
PM0121, S0519, S0329, S0123 

روش ارزش ویژه در  کارییری به
 یذاری در واحد تیاری وابانه  سرمایه

PM1420, PM0827, PM0630, 
PM0335, S0124, S0333, S0334 

کردن  یا هیروش سرما کارییری بهمیاز بودن 
 یمال نیمخارج تتم یبرا

PM1031, PM1418, PM0825, 
PM0225, S0520, S0422, S0330  

بر  یمهنج ییا حذ  قام  مربوط به پرداخ 
 سهام

PM1419, PM0929, PM0628, 
PM0436, PM0333, PM0223, 

PM0120, S0518, S0328, S0121 

 دهیییپ یمال یحذ  قام  مربوط به ابااریا
PM1032, PM0928, PM0824, 
PM0627, PM0521, PM0332, 

PM0224, S0517, S0420 

عدم  اردیرو
 لیتعد

 S0205  اسنانداردیا نیبههود مانمر در تدو

 T0113, PM0712, PM1113, PM1314  یالملل نیب یاسنانداردیا  تجاقض با فلافه
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 اختیاررویکرد الزام و 
کیارییری رویایرد اخنییار اسی . بیه       گوندیان، بهنرین اسنراتژی، به  بر اساس نظر اکثر مصاحهه

واحدیای کوچیک و منوسیط را بیه خیود        یا باید اخنیار اننخاب از میان ناخه کامل و ناخه  نظر ان
 واحدیای کوچک و منوسط وایذار کجد.  برخی نیا الرفدار رویارد الاام یانجد.  

و  مجیع کجییم   دیی میا نها  ،ردیی باار ی یباالتر یبا س ح افشا بخواید اسناندارد کهی گرکن
  . S0313) میمشخص کجباید را  کف کی طفق

دیید و گرک  بیر اسیاس تعیامال  اقنصیادی       گما یک اخنیار را در ظایر به گرک  می
  .PM0321) که با بازییران مخنلف خواید داگ ، دس  به اننخاب خواید زد

در صورتی که واحد تییاری کوچیک و منوسیط بجیا بیه ییر       گوندیان معنقدند   مصاحهه
اسنانداردیای با س ح افشائیا  باالتر را داگنه باگد، لاومی به الیاام   کارییری بهدلیلی قصد 

واحیدیای کوچیک و منوسیط       تیر، یعجیی نایخه     سیاده    نایخه  کیارییری  بیه ان واحد جه  
نفعان این واحیدیای تییاری، از     میجین در صورتی که ذینیا . ی المللی  اسنانداردیای بین

ییایی کیه قصید ورود بیه بیازار سیرمایه         یا و در مورد گرک   جمله سهامدار خارجی، بانک
المللیی    کامل اسنانداردیای بین   یای مالی بر اساس ناخه  صور    دارند، سازمان بورس، ارائه

یای کوچک و منوسیط    گود که گرک     میرویارد اخنیار موج کارییری بهرا بخوایجد، 
خوایجد، یای از ایین دو میموعیه اسیناندارد را اننخیاب       نفعان می  بر اساس االالعاتی که ذی

ییای میالی، یایی بیر اسیاس الیاام سیازمان          صور    کجد. در ریر این صور ، باید دو ناخه
تیر    وضیو  باعیث پییییده   نفعان، تهیه یردد که این م  حاابرسی و دییری بر اساس الاام ذی

ییردد و بیا یید  اصیلی       یای مالی میی   صور    گدن کار این واحدیای تیاری در امر تهیه
   تییر کییردن کییار تهیییه  المللییی واحییدیای کوچییک و منوسییط، یعجییی سییاده  اسیینانداریای بییین

 یای مالی، در تجاقض اس .  صور 
 تری اس .    الاام، رویارد مجاس  گوندیان صرفای دو نفر معنقدند رویارد  در میان مصاحهه

  .PM1313) رود  بیجم چون قابلی  مقایاه از بین می  من اخنیار را خیلی مجاس  نمی
ییای    صیور     رویایرد اخنییار، قابلیی  مقایایه     کارییری بهمخالفین معنقدند، در صور     

سیط،  ییای کوچیک و منو    یردد. به عهار  دییر در صورتی که گیرک    مالی مخدوش می
یای میالی تهییه     اخنیار در اننخاب یای از این دو میموعه اسناندارد را داگنه باگجد، صور 

یییا بییر اسییاس اسیینانداردیای حاییابداری منفییاو  و بییه تهییع ان الاامییا      گییده توسییط ان
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ییا بیا     ییای میالی ان    صیور     ییری و افشا منفیاو  خوایید بیود. لیذا قابلیی  مقایایه        اندازه
گیوندیان )حامییان رویایرد      یردد. نظرا  ارائه گده توسط مصیاحهه   می یادییر مخدوش

 اخنیار  به این چال  به گرح زیر اس :
باگید کیه ایمیی  ان بیرای       ییایی میی    ویژیی کیفی قابلی  مقایایه از جملیه ویژییی    .1

ییای بیار  و     واحدیای کوچک و منوسط و ریربورسی به مراتی  کمنیر از گیرک    
ییای کوچیک و     نفیع گیرک     ترین ذی  یا مهم  که بانک  با توجه به اینباگد.   بورسی می

ییا بیا     یای مالی گرک   ای االالعا  صور   یا بررسی مقایاه  منوسط یانجد، برای ان
یادییر ایمی  چجدانی ندارد، بلاه ید  اصلی بانک بررسی االالعا  خود گرک  

لیذا از حییث قابلیی  مقایایه،      و توانایی مالی ان به مجظور بازپرداخی  اقایاط اسی .   
 اسنراتژی اخنیار مشال اساسی اییاد نخواید کرد.  کارییری به
واحدیای کوچک و منوسیط، اکثیر واحیدیای تییاری        تر بودن ناخه  با توجه به ساده .2

کوچک و منوسط تا زمانی که دلیل با ایمینی مثیل داگینن سیهامدار خیارجی نداگینه      
ییرنید، لیذا از ایین حییث نییا        المللی را باار نمی  اردیای بینکامل اسناند   باگجد، ناخه

 .  توان اسندالل کرد که قابلی  مقایاه چجدان مخدوش نخواید گد  می
 کیارییری  بیه بر اساس میوارد یفنیه گیده، بهنیرین اسینراتژی از حییث الیاام ییا اخنییار،          

 اسنراتژی اخنیار اس .
 رویکرد بومی سازی و رویکرد عدم تعدیل

کارییری اسنراتژی تعدیل یاینجد. میوافقین بیا ایین رویایرد       گوندیان موافق به  مصاحهه اکثر
المللی باید بر اسیاس گیرایط سیاسیی و      اصلی اسناندارد بین   معنقدند که اعمال تعدیال  در ناخه

 اقنصادی کشوریا، در نظر یرفنن مالحظا  تئوریک و اعمال تعدیال  حداقلی باگد.  
 یفیاکنور تئیور   سیه بیر اسیاس    یحایابدار  یاسنانداردیا نیتدوگید که در نظر داگنه با

 یاس  و به نظر من ایر در برخی  یاسیس طیو گرا یاقنصاد طیگرا   ،PM1016)یحاابدار
گیود    یمی  ،نداگی   ییمیایجی ایین اسینانداردیا   میا   یاسی یو س یاقنصیاد  طیبا گیرا  که موارد

  .PM1017) تعدیالتی را اعمال کرد
کججید ایین     اسنراتژی تعیدیل بییان میی    کارییری بهمقابل، اسنداللی که مخالفین    در نق ه
المللی،   اصلی رویارد اسنانداردیذار بین   این اسنراتژی، مخالف فلافه کارییری بهاس  که 

ییا معنقدنید کیه رویایرد بههیود        یعجی دسنیابی به زبان یاارگیری واحد اس . یمیجین ان
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المللی در تدوین اسنانداردیا داگنه و به صور  ادواری   اردیذار بینمانمری که نهاد اسناند
کجد، موجی  خوایید گید کیه باییاری از        اسنانداردیا را ارائه می   یای تیدیدنظر گده  ناخه
 ص موجود در اسنانداردیا برالر  یردد. ئنقا

 یییا   صور  نیا که بوده اس  لیدل نیبه ا ،اند رفنه یالملل نیب یسراغ اسنانداردیا یوقن
از  یباگید و درک مشخصی   ریپذریداگنه باگد و تفای  اهیمقا  یقابل یرید یکشوریا با یمال

کیه در ییر    یییر فیرد   ییی ثابی ،  دارا مییییو  یمی  یوقنی  میثالی  .گود یادیا یمال ییا  صور 
 . در واقیع باگید  ان داگینه  یریی ی  مشخص از الااما  اندازه درکک یوجود دارد  یکشور
  .PM1114) بوده اس  یساز ااانی یالملل نییذار ب  ناندارداس یاصل   فلافه

 اند:  گوندیان موافق رویارد تعدیل در پاسخ به این ابهاما ، دالیل زیر را بیان کرده  مصاحهه
اکثر این واحدیای تیاری در ایران و یا در سایر کشوریای جهان، یا به ییچ عجیوان   .1

   المللی بایار محدودی دارند. بجابراین فلایفه   فعالی  بینالمللی ندارند و یا   فعالی  بین
زبان یاارگیری واحید در میورد ایین واحیدیای تییاری در مقایایه بیا واحیدیای         

 تری دارد.  تیاری بار  ایمی  کم
ییا و گیرایط منفیاو       واحدیای تیاری کوچک و منوسط بیا توجیه بیه یاینردیی ان      .2

شان، ممان اس  گرایط منفاوتی داگینه باگیجد. لیذا    اقنصادی و سیاسی کشور محل فعالین
در صورتی که تعدیال  حداقلی اعمال کجیم، ضمن در نظر ییرفنن گیرایط اقنصیادی و    

 االالعا  یم چجدان مخدوش نخواید گد.   سیاسی در تدوین اسنانداردیا، قابلی  مقایاه
رایجیید تییدوین المللییی در ف  رویاییرد بههییود مایینمری کییه نهییاد اسیینانداردیذار بییین  .3

اسنانداردیا دارد، صرفای نقیایص موجیود در اسینانداردیا را برالیر  خوایید کیرد و       
 گود.    گرایط سیاسی و اقنصادی برخی کشوریا پوگ  داده نمی

المللی، با توجه به الیف   یای مجنشر گده توسط نهاد اسنانداردیذار بین  بر اساس بیانیه .4
واحدیای تیاری کوچک و منوسط و گرایط اقنصادی و سیاسیی منفیاو       یانرده

کشوریا، اعمال تعدیال  در برخی مفاد اسنانداردیا میاز اعالم گیده اسی . ضیمن    
 اند.  که برخی از کشوریا نیا این تعدیال  را اعمال کرده  این
اسینراتژی   کیارییری  بیه یییری کیرد کیه      تیوان ننیییه    بجدی م ال  بیان گده می   از جمع

 باگد.    تعدیل رویارد مجاسهی می
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 موارد تعدیل
   یای بیا ایمیی  موجیود مییان نایخه       ی تفاو   گوندیان درباره  در این بخ  نظرا  مصاحهه

ییای مربیوط بیه      واحیدیای کوچیک و منوسیط )تفیاو        المللی و ناخه  کامل اسنانداردیای بین
یییری مییان ایین دو      یای الاامیا  انیدازه    . تفاو ییری و گجاخ   اخذ گده اس   الااما  اندازه

گیوندیان قیرار     میموعه از اسناندارد در قال  یک چک لیا  تهیه یردیده و در اخنیار مصاحهه
داده گده اس . سپس از مصاحهه گوندیان درخواس  یردیده که نظرگان را در ارتهیاط بیا ایین    

ییا بایید تعیدیلی اعمیال ییردد، بییان کججید. در          یا بیان کرده و در مواردی که بیه نظیر ان    تفاو 
گیوندیان در مخالفی  بیا برخیی       به صور  خالصه دالیل ارائیه گیده توسیط مصیاحهه     7جدول 
 یای موجود میان این دو میموعه اسناندارد ارائه گده اس .    تفاو 

 المللی واحدیای کوچک و منوسط  . موارد نیازمجد تعدیل در اسنانداردیای بین7جدول 
 دالیل موارد نیازمجد تعدیل

 واحیییدیای کوچیییک و منوسییییط،     نایییخه در 
 انیدر صور  جر ینقد ییا انیجر گیرییاار

در  باگیید یوجییوه نقیید بییه صییور  ناخییالص میی  
از  یبرخیی  ارائییه کامییل،   ناییخهکییه در  یصییورت
 خالص میاز اس .   یبر مهجا ینقد ییا انیجر

 کارییری روش خالص در میواردی   مجاس  بودن به

 بیان کرده IFRSکه اسناندارد 

 کارییری ایین بجید بیا توجیه بیه عیدم        عدم توجیه به

 کارییری ان تر گدن  به تتثیر در ساده

 مخیارج  ،کوچک و منوسیط  یواحدیا   در ناخه
 ییگجاسییا جییهیو توسییعه بییه عجییوان یا   قیییتحق
 ییگجاسیا  کامیل    نایخه که در  یدر حال یردد یم
 ییی بیه عجیوان دارا   ی یتوسیعه تحی  گیرا     جهییا

  نامشهود میاز اس .

   عدم اییاد انییاه برای مدیران واحدیای کوچیک

و منوسط ناه  به انیام مخارج تحقیق و توسعه بیا  

توجه به کای  سود واحد تییاری در سیال انییام    

 یایجه و منتثر گدن پاداش مدیران

  توسعه برای برخیی از ایین   ایمی  مخارج تحقیق و

یا و به تهع ان  واحدیا با توجه به مایی  فعالی  ان

 حاابداری صحیح ان   ایمی  نحوه

   نایخه  دیاهید ی،تیار ییا  یدر اسناندارد ترک
اسی  کییه   نیییا المللیی   کامیل اسینانداردیای بییین  

 ،ییردد  ییگجاسیا  جهیبه عجوان یا لیمخارج تحص
واحدیای کوچک    ناخه دیاهیکه د یدر صورت
 لیتحصیی یاسیی  کییه در بهییا   نیییاو منوسییط 
 یجیانده گود. ییذار هیسرما

 ی صحیح مهلغ سرقفلی محاسهه 

 تیر گیدن کیار بیرای ایین       عدم تاثیر این بجد در ساده

 واحدیای تیاری

   در اسیینانداردیای  تیدییید نظییر ییییتIFRS for 

SMEs نویس   پی    )ناخه 2020 در این مورد در سال 
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در  ییذار هیسرما یریی ارتهاط با روش اندازهدر 
بیر اسیاس اسینانداردیای    واباینه،   یواحد تییار 

 ی یتحیی  گییرا واحییدیای کوچییک و منوسییط،
تمیام گیده،    یبها ییا از روش یایکارییری  به

در  اسیی ،و ارزش مجصییفانه میییاز  ژهیییارزش و
 ،تجهیا روش مییاز   کامیل    نایخه کیه در   یصورت

 اس . ژهیروش ارزش و

 کارییری روش ارزش وییژه بیرای    پیییده نهودن به

 یذاری در واحد تیاری وابانه   حاابداری سرمایه

     دورتر کردن اعداد حاابداری از واقعیی  بیا توجیه

به اننخاب روش بهای تمام گیده توسیط اکثیر ایین     

واحدیای تیاری در صور  دادن اخنییار بیه انهیا    

 کارییری یای از این سه روش  ناه  به به

 م اسینفاده از روش ارزش مجصیفانه بیا توجیه بیه      عد

یای به کیارییری ان در ایین واحیدیای     پیییدیی

 تیاری و با توجه به گرایط ایران  

  افاای  انع ا  پذیری در حاابداری 

در  ییذار هیسرما یریی در ارتهاط با روش اندازه
بیر اسیاس اسینانداردیای    واباینه،   یواحد تییار 

 ی یتحیی  گییرا واحییدیای کوچییک و منوسییط،
تمیام گیده،    یبها ییا از روش یایکارییری  به

در  اسیی ،و ارزش مجصییفانه میییاز  ژهیییارزش و
 ،تجهیا روش مییاز   کامیل    نایخه کیه در   یصورت

 اس . ژهیروش ارزش و

   بهیییره در    جیییهیمهلیییغ یاعیییدم انعایییاس صیییحیح

بییا توجیه بییه میییاان   ییا   گییرک  یمیال  ییییا  صیور  

 طیدر گیرا ییا    ییری باالی برخی گیرک    تاهیال 

   رانیا یتورم

     عدم فاونی مجافع )ساده گدن اسیناندارد  بیر یایجیه

کارییری ان )عدم انعااس صحیح یایجیه بهیره     به

با توجیه بیه بیا ایمیی  بیودن مهلیغ ان در برخیی از        

 یا در ایران  گرک 
 

 فصل اسنانداردیای واحیدیای کوچیک و   35گوندیان معنقدند که از میان   یمیجین مصاحهه
یای مهنجی بر سهام و بخ  ابااریای مالی پیییده، بیا توجیه بیه      منوسط، بخ  مربوط به پرداخ 

 عدم کاربرد در واحدیای کوچک و منوسط در ایران، باید حذ  یردد.  
به عجوان خروجی بخ  کیفی ایین   1یا، گال   تم بررسی و تحلیل کامل از پس و نهای  در

که در گال نشان داده گده اس ، بر اساس ننیای  تحلییل تیم    الور   یمان پژوی  ارائه گده اس .
ارائه گده اس ، ییک رویایرد سیه سی حی بیرای یاارگییری واحیدیای         6و  5که در جداول 

ییردد. بیدین صیور  کیه اییر واحید تییاری دارای          تیاری کوچیک و منوسیط پیشیجهاد میی    
المللیی تهعیی  کجید      ی بیین کامیل اسینانداردیا     مائولی  پاسخیویی عمومی باگد، باید از نایخه 

)س ح اول . در ریر این صور  ایر واحد تیاری یاارگیری مالی با ایدا  عام داگنه باگید و  
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معیاریای کمی واحدیای تیاری با  را احراز ناجد، واحد تیاری کوچک و منوسیط قلمیداد   
تییاری   یک واحد   یردد. بر این اساس ایر این واحد تیاری کوچک و منوسط زیرمیموعه  می

کامیل     تواند از میان ناخه  کجد، می  کامل ارائه می   یای مالی مهنجی بر ناخه  اصلی باگد که صور 
کیای  یافنیه    یالمللیی بیا الاامیا  افشیا      المللی و میموعیه اسینانداردیای بیین     اسنانداردیای بین

واحیدیای     نایخه  توانجد از مییان     اننخاب کجد )س ح سوم . سایر واحدیای کوچک و منوسط می
المللیی اننخیاب کججید )سی ح دوم . یمیجیین        کامل اسنانداردیای بین   کوچک و منوسط و ناخه

المللیی در واحیدیای     سیازی اسینانداردیای بیین     یف  میورد تعیدیل کیه نیازمجید اعمیال و بیومی      
 ارائه گده اس . 1 باگد، در گال   کوچک و منوسط می

کیارییری اسینانداردیای    سجیی به  جیه و اماانقام  دییری از گال )سم  چپ  تو
دیید کیه بیر اسیاس ننیای  تحلییل تیم          المللی واحدیای کوچک و منوسیط را نشیان میی     بین

کارییری ایین اسینانداردیا    ارائه گده اس . به عهار  دییر در گال توجیه به 4و  3جداول 
ییا و سیایر عوامیل      بیر یایجیه  ی فاونی مجافع   نفعان این واحدیای تیاری، مالحظه  از نظر ذی

ارائه گده، که توضیحا  کامل یر کیدام از ایین عوامیل در بخی  تحلییل تیم بیه صیور          
 جدایانه بیان گده اس .
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المللی یاارگیری مالی   اسنانداردیای بین کارییری به. چارچوب مفهومی 1گال 
 واحدیای کوچک و منوسط
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 گیری  و نتیجه بحث
المللیی در    اسینانداردیای بیین   کیارییری  بیه سیجیی    حاضر، به بررسی امایان در پژوی  

در ارتهیاط بیا    سیوال پاسیخ داده گید.    و به یشی  واحدیای کوچک و منوسط پرداخنه گد 
 ی،اتیی امیور مال  سیازمان  ،مالک –ریمدی، بجد موساا  رتهه ،یا بانکپژوی ،  نخا سوال 
ییای میالی     کججیدیان از االالعیا  صیور      ادهه و جامعیه بیه عجیوان اسیف    بالقو یذارن هیسرما

  واحدیای کوچک و منوسط گجاسایی گدند.
 انید، از ایین االالعیا  در      نفیع ایین واحیدیای تییاری بییان گیده        تیرین ذی   یا که مهیم     بانک

ییای    کججد. وجود اسنانداردیای منجاس  با ویژییی   ی اسنفاده میمربوط به اعنهاردی ما یتصم
ییای میالی بیا کیفیی  ییردد،        صیور     ای کیه مجییر بیه ارائیه      تیاری به یونهاین واحدیای 

 یا نق  موثری داگنه باگد.    تواند در تصمیما  اعنهاری اتخاذ گده توسط بانک  می
 ییا اسینفاده     اعنهاری گرک    بجدی از االالعا  این واحدیای تیاری در تعیین رتهه  موساا  رتهه

ترین مجابع االالعاتی میورد اسینفاده توسیط ایین موسایا  در        که از مهم  کججد. با توجه به این  می
باگیید، لییذا وجییود   یییا مییی  یییای مییالی ان  یییا، االالعییا  صییور   اعنهییاری گییرک    تعیییین رتهییه

یای مالی با کیفیی     اسنانداردیای حاابداری مخنص این واحدیای تیاری که مجیر به صور 
 یا داگنه باگد.   اعنهاری گرک    را در فرایجد تعیین رتهه تواند نق  موثری  باالیی یردد، می

  ییای    یا را به عهده دارنید، از االالعیا  صیور      مدیرانی که عمدتای مالای  این گرک
 ریاالالعیا  بیه سیا     ارائیه و  اشو پاد یمیتقا سود نییتع ،ا یمال رهیذخ   محاسههمالی در 

 کججد.    یا اسنفاده می  ن چون سازمان امور مالیاتی و بانکنفعا یذ
    ییای    ییای میالی ایین واحیدیای تییاری در رسییدیی        سازمان امور مالییاتی از صیور

کجید و در    یای خیود اسینفاده میی     تر به عجوان مهجایی جه  گرو  رسیدیی  مالیاتی، بی 
یییای میییدانی و بییر اسییاس قواعیید و   رالیی  مییوارد از سییایر مجییابع االالعییاتی و رسیییدیی

ود ناه  به تعیین درامد مشمول مالیا ، مالییا  تشخیصیی و ق عیی اقیدام     یای خ  رویه
ییای میالی واحیدیای      نفعیان اصیلی صیور      کجد. لذا یر چجد به عجیوان یایی از ذی    می

گیوند، ولیی بیه صیور  یاینرده و عمییق از         تیاری کوچک و منوسیط محایوب میی   
 کججد.  سنانی اسنفاده نمی  یای مالی برای ایدا  مالیا   االالعا  ارائه گده در صور 

 یذاری در ایین واحیدیای تییاری      یذاران بالقوه در تصمیما  مربوط به سرمایه  سرمایه
یای مالی در کجار سیایر مجیابع االالعیاتی، بیه مجظیور بررسیی رونید          از االالعا  صور 
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کججد. وجود اسنانداردیایی کیه مجییر بیه      سوداوری و وضعی  مالی گرک  اسنفاده می
توانید    یای این واحدیای تیاری ییردد، میی    یای مالی منجاس  با ویژیی  ی صور   هارائ

 در انیام این تصمیما  موثر باگد.
    نفعیان ایین واحیدیای تییاری بیه صیور          در نهای ، جامعه نیا بیه عجیوان یایی از ذی

ییا در تصیمیما      نفعان از جملیه بانیک    ریرمانقیم منتثر خواید گد. تصمیما  سایر ذی
اعنهاری به این واحدیای تیاری، مجافع کل جامعه را به صور  ریرمانقیم تحی  تیتثیر   

ییا،    یا در تصمیما  اعنهاردیی خود به این گیرک    دید. به بیان دییر ایر بانک  قرار می
یا در   یا اگنهاه کججد، مجابع ان  بر اساس االالعا  نادرس  ارائه گده توسط گرک  به ان

گیود. ایین اتیال  مجیابع بیه صیور          ازدیی بیاال تخصییص داده نمیی   امور مولید و بیا بی   
 ریرمانقیم مجافع کل جامعه را منتثر خواید ساخ .  

نفعیان ایین واحیدیای      کارییری ایین اسینانداردیا از مجظیر ذی    در ارتهاط با سوال ضرور  به
ییا    اسنانداردیا برای بانیک کارییری این  یر ان اس  که به   ، ننای  پژوی  بیان2تیاری )سوال 
نفع این واحدیای تیاری، نق  موثری دارد. یمیجین ننای  از نظر اثر ایین    ترین ذی  به عجوان مهم

ییذاران و    مالیک، سیرمایه   –بجیدی، میدیران     نفعان از جمله موساا  رتهه  اسنانداردیا بر سایر ذی
اسی . در میورد سیازمان امیور مالییاتی بیه        کارییری این اسینانداردیا  یر موثر بودن به  جامعه بیان

کیارییری ایین    نفعان اصلی این واحدیای تیاری، تفاو  چجدانی میان به  عجوان یای دییر از ذی
المللیی وجیود نیدارد. ننیای  پیژوی  در ارتهیاط بیا          کامل اسنانداردیای بیین    اسنانداردیا و ناخه

نفعان واحدیای کوچیک و منوسیط     مالک و سازمان امور مالیاتی به عجوان ذی -یا، مدیران  بانک
 ، میجییا  و زقیال   1996 ، بیارکر و نونیان )  1985یای کارسیهر  و یمایاران )    با ننای  پژوی 

   م ابق  دارد.2009  و سیان و روبرتا )2017 ، کولیس و یمااران )1996)
کارییری این اسینانداردیا )سیوال    یای به  یایجه فاونی مجافع بر   در پاسخ به سوال مالحظه

کارییری از بعید کمیی و کیفیی فاونیی      یای به  یر این اس  که مجافع بر یایجه   ، ننای  بیان3
 4کارییری در جدول  یا و مجافع به  داگنه و از این جه  نیا قابل توجیه اس . یمیجین یایجه

کارییری این اسینانداردیا بیا    یا و مجافع به  ایجهیردید. ننای  پژوی  در ارتهاط با برخی از ی
اوییار و ییانیورموس    ،  2015 ، چاند و یمایاران ) 2015یای کایا و کوچ )  ننای  پژوی 

   در ت ابق اس .2013الهو و یمااران )   و2013)
ایین اسینانداردیا )سیوال       کججیده   یای دییر توجییه   یمیجین در ارتهاط با سوال سایر مولفه
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المللیی، رویایرد سیازمان حاابرسیی، چیارچوب نظیری         یای بین  عوامل سیاسی، فعالی   ،4
یا این واحدیای تییاری گجاسیایی یردیید کیه بیر اسیاس         مشنرک و اماانا  و محدودی 

 باگد.  کارییری این اسنانداردیا قابل توجیه می این عوامل، به   کلیه
المللی   معیار کیفی ییت  اسنانداردیای حاابداری بینننای  پژوی  در پاسخ به سوال مجاس  بودن 

ی گمولی  ایین    در تعریف واحدیای کوچک و منوسط و لاوم تعدیل در تعریف این واحدیا و دامجه
المللیی    ییای کیفیی یییت  اسینانداردیذار بیین       یر ان اس  که باید از معیار   ،  بیان5اسنانداردیا )سوال 

نداگنن مائولی  پاسخیویی عمیومی ، بیه عجیوان جیاء اصیلی تعرییف        )یاارگیری با ایدا  عام و
  و 2009واحدیای کوچک و منوسط اسنفاده یردد. ننای  این قام  با ننیای  تحقییق ایرلیی و ییالر )    

  م ابق  دارد. یک معیار کیفی دییر که حنمای بایید در تعرییف واحیدیای    2008پینرا و یمااران )  دی
باگییجد کییه   فنییه گییود، واحییدیای تیییاری کوچییک و منوسیی ی میییکوچییک و منوسییط در نظییر یر

المللیی    کامل اسنانداردیای بین   یای یلدیجگ بوده و ان گرک  یلدیجگ از ناخه  گرک    زیرمیموعه
کامیل اسینانداردیای      کجد. برای این یروه از واحدیای کوچک و منوسط باید ییا از نایخه    اسنفاده می

 کای  یافنه اسنفاده کرد. یالمللی با الااما  افشا  اردیای بینالمللی یا از اسناند  بین
یای مهم معیاریای کیفی در تعرییف واحیدیای تییاری      دید یای از محدودی   ننای  نشان می

باگیید. تعریییف ارائییه گییده توسییط ییییت     کوچییک و منوسییط، یایینردیی معیاریییای کیفییی مییی 
که از معیاریای کمی در تعریف   بوده و با توجه به اینالمللی حاابداری بایار کلی   اسنانداردیای بین

یای منفاو  در این   خود اسنفاده نارده اس ، الیف وسیعی از واحدیای کوچک و منوسط با اندازه
یا منایر اس .   ان   نفعان واحدیای تیاری بر اساس اندازه  ییرند. یمیجین نیازیای ذی  تعریف قرار می
ییری کرد که تعریف واحدیای تیاری کوچک و منوسط بر اساس   یونه ننییه  توان این  بجابراین می

المللی حاابداری، یک گرط الزم اس  ولی کافی نیا . لذا به   معیار کیفی ییت  اسنانداردیای بین
 مجظور کامل کردن این تعریف، باید از معیاریای کمی اسنفاده کرد. 

ییای    د کارکجیان، درامید عملییاتی و داراییی    بر اساس ننای ، بهنیرین معیارییای کمیی، تعیدا    
باگد. یمیجین در ارتهاط با این موضو  که چیونیه و بیا چیه فرمیولی ایین معیارییای         گرک  می

ییر ان اسی  کیه      کمی در تعریف واحدیای کوچیک و منوسیط قیرار داده گیوند، ننیای  بییان      
ای کوچیک و منوسیط   یای بار  را از تعریف واحدی  بهنرین فرمول، فرمولی اس  که گرک 
ییای    ییرنید، گیرک     یا که در این تعریف قرار نمیی   کجار بیذارد. به این ترتی  باقیمانده گرک 

کوچک و منوسط یانجد. بر اساس نظرا  ارائه گیده، بهنیرین ترکیی ، ترکیهیی اسی  کیه اوالی       
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 کمی را داگنه باگد. اولوینی را بین معیاریای کمی قائل نشود و ثانیای حداقل دو معیار از سه معیار
ییری کرد که ابندا باید اعدادی برای یر کدام از این سه   یونه ننییه  توان این  بجابراین می

ییا و ییا درامید      معیار تعیین یردد، سپس یر گرکنی کیه تعیداد کارکجیان، ییا مهلیغ داراییی      
ی بیا ایین   گیود ولی    تر باگد، گرک  بیار  محایوب میی     یا از این اعداد بار   عملیاتی ان

گرط که حداقل حائا دو معیار از سه معیار بیان گده باگد. یعجیی در میورد دو معییار، اعیداد     
ییای بیار  از     تر از اعداد اعالم گده در تعریف باگد. با جدا گیدن گیرک     گرک  بار 

 یردند.  یای کوچک و منوسط تلقی می  یا، گرک   گرک    این تعریف، باقیمانده
 ، ننای  پژوی  نشان 6سازی یا عدم تعدیل )سوال   کارییری اسنراتژی بومی به در پاسخ به سوال

باگد، مشروط بر   کارییری اسنراتژی بومی سازی این اسنانداردیا می دید که بهنرین اسنراتژی، به  می
مال یر اسناندارد اع   که این تعدیال  به صور  حداقلی و با در نظر یرفنن مهانی تئوریک پشنوانه  این

 ، الهیو و  2015یردد. ننای  این قام  بیا ننیای  تحقیقیا  انییام گیده توسیط چانید و یمایاران )        
   م ابق  دارد.2011  و اسااتی و بایا )2012 ، ابوییه و ایهیهر )2013یمااران )

المللیی در واحیدیای     یمیجین ننای  تحقیق در ارتهاط با مواردی کیه اسینانداردیای بیین   
 :دید   ، موارد زیر را نشان می7نیازمجد تعدیل یانجد )سوال کوچک و منوسط 

 ینقد هایانیخالص در صور  جر یبر مهجا ینقد ییا انیاز جر یبرخ  میاز بودن ارائه .1
 مخارج توسعه یکردن برا یا هیروش سرما کارییری بهمیاز بودن  .2
 جهیبه عجوان یا یتیار ییا  یترک لیمخارج تحص ییگجاسا .3
 یمال نیمخارج تتم یکردن برا یا هیروش سرما کارییری بهمیاز بودن  .4
 وابانه یدر واحد تیار ییذار هیدر سرما ژهیروش ارزش و کارییری به .5
 بر سهام یمهنج ییا حذ  قام  مربوط به پرداخ  .6
 دهیییپ یمال یحذ  قام  مربوط به ابااریا .7

    ، بیر اسیاس ننیییه   8ییا اخنییار )سیوال     کیارییری اسینراتژی الیاام    در پاسخ به سوال بیه 
پژوی ، بهنرین اسنراتژی، اسنراتژی اخنیار اس . در صورتی که واحد تییاری کوچیک و   

کیارییری اسینانداردیای بیا سی ح افشیائیا  بیاالتر را داگینه         منوسط بجا به یر دلیلی قصد به
واحیدیای     ی نایخه تیر، یعجی    کیارییری نایخه سیاده    باگد، لاومی به الاام ان واحد جه  بیه 
نفعیان ایین     نیا . یمیجیین در صیورتی کیه ذی    المللی  کوچک و منوسط اسنانداردیای بین

المللیی را    کامل اسینانداردیای بیین     یای مالی بر اساس ناخه  صور    واحدیای تیاری ارائه
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یای کوچک و منوسط بیر    گود که گرک   کارییری رویارد اخنیار موج  می بخوایجد، به
خوایجید، یایی از ایین دو میموعیه اسیناندارد را اننخیاب         نفعان میی   اساس االالعاتی که ذی

   م ابق  دارد.2013کجد. ننای  این قام  با ننای  تحقیق الهو و یمااران )
ی واحیدیای    ی در دسنرسی در ایران وجود ندارد که االالعیا  کلییه    که پاییاه داده  به دلیل این

گنه باگد،  محدودی  این تحقیق  در ارتهاط با تعیین اعداد و مهالغ معیارییای  کوچک و منوسط را دا
یا و درامد عملیاتی  در تعریف واحدیای تیاری کوچک و منوسط   کمی )تعداد کارکجان، دارایی

ییا را دارنید. در     یای دولنی مثل سازمان امور مالیاتی االالعا  این گرک   باگد. برخی از سازمان  می
تواند، به عجوان ییک موضیو  پژویشیی اتیی       که این پاییاه داده در دسنرس قرار ییرد میصورتی 
الاامیا    یاسینانداردیا، صیرفای بیه بررسی     یسیاز  یدر قام  بوم پژوی  نیدر اعالوه بر این  باگد.

 اسینانداردیا را  نیی الاامیا  افشیاء ا   توانجد  یم یرید یای  پرداخنه گد، پژوی  یریی  گجاخ  و اندازه
سیاله  ایین    5ییای    یمیجیین بیا توجیه بیه تیدیید نظرییای ادواری ) دوره       قرار دیجید.  یمورد بررس

 اصیلی  یردد که تحقیقا  مروری در این حیوزه نییا انییام یییرد. پیشیجهاد       اسنانداردیا، پیشجهاد می

توجه برای سازمان حاابرسی به عجوان منولی اصلی اسنانداردیذاری در ایران اس . با  حاضر تحقیق
به ایمی  واحدیای کوچک و منوسط در اقنصاد و نهود اسنانداردیای حاابداری مییاا بیرای ایین    

یا، لذا ضروری اس  کیه    یای ان  نفعان و ویژیی  واحدیای تیاری منجاس  با نیازیای االالعاتی ذی
تحقییق نییا    تدوین این اسنانداردیا اقدام کجید. ننیای  ایین      سازمان حاابرسی ناه  به تعریف پروژه

 گمولی  موثر واقع گود.   سازی برخی از مفاد این اسنانداردیا از جمله دامجه تواند در بومی  می

 ها  یادداشت
2. IFRS for SMEs 1. Kaya & Koch 
4. Jonas & Young 3. Pelger 
6. Carsberg 5. Young 
8. Sian & Roberts 7. Collis 
10. Maingot & Zeghal 9. Schutte Barker & Noonan 
12. Eierle & Haller 11. Rennie & Senkow 
14. Di Pietra 13. Dang-Duc 
16. Fresh start 15. Rennie & Senkow 
18. Bonito & Pais 17. Top-down 
20. Chand 19. Perera & Chand 
22. Uyar & Güngörmüş 21. Albu 
24. Due process 23. Ram & Newberry 
 25. Aboagye & Agbeibor 
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