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انجمن حسابداران خبره ایران نخستین انجمن حسابداران حرفهای ایران است که در روز چهارشنبه ۲ ،اسفند
 ۱۳۵۱تاسیس شد .در حال حاضر انجمن با داشتن بیش از  8.000عضو از همه استانهای کشور به عنوان
فراگیرترین و بزرگترین نهاد حرفه حسابداری ایران شناخته میشود .انجمن از سال  ۱۳۷۷نیز به عنوان
نخستین انجمن حسابداران حرفهای ایران به عضویت در «فدراسیون بینالمللی حسابداران ( »)IFACدرآمده
است ،و از این منظر از جایگاهی ممتاز و معتبر در حرفه حسابداری ایران برخورد است.
با توجه به رویکرد راهبردی شورای عالی انجمن در برنامهریزی و راهبری امور انجمن« ،سند راهبردی انجمن
حسابداران خبره ایران» پس از بازنگری در بهمنماه  1394برای دوره سه ساله منتهی به  31شهریور 1397
به تصویب رسید .مطابق این سند ،انتشارات انجمن به عنوان یکی از هشت بخش راهبردی انجمن تعیین شده
است .در این ارتباط ،با توجه به اهداف سطح کالن انجمن ،اهداف راهبردی مشخصی نیز برای انتشارات انجمن
تعریف شده است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :انتشار منابع الزم با هدف ارتقای خدمات
حرفهای ارزشآفرین و توانمندسازی اعضاء ،کمک به دستیابی اعضاء به منابع داخلی و خارجی ،تهیه و نشر
منابع روز دنیا با هدف معرفی حرفه ،و همکاری با انجمنهای حرفهای بینالمللی و داخلی در راستای نشر
مشترک.
در همین راستا ،پیرو تصویب «آییننامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروهها» توسط شورای عالی انجمن (در
بهمنماه  ،)1394کارگروه انتشارات به عنوان یکی از هفت کارگروه اصلی انجمن راهاندازی شد ،و در راستای
تحقق اهداف راهبردی فوق ،انتشار منابع سودمند برای اعضای انجمن و دیگر عالقهمندان را در دستور کار خود
قرار داد .از این رو ،اعضای انجمن و دیگر عالقهمندان که آثاری حرفهای و کاربردی را در زمینههای مختلف
حسابداری ،اعم از ترجمه یا تالیف ،گردآوری کردهاند در صورت تمایل برای انتشار آثار خود از طریق انتشارات
انجمن میتوانند درخواست خود را به صورت کتبی به انتشارات انجمن اعالم کنند.
کتاب حاضر ویراست د ّوم کتاب «حسابهای تلفیقی :گروه شرکتها» است که چاپ نخست آن در شهریور
 1364با شمارگان پنجهزار نسخه توسط انجمن منتشر شد .این کتاب سالیان متمادی به عنوان معتبرترین
منبع آموزش دانشگاهی و حرفهای برای تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی در کشور مورد استفاده بوده
است .هر دو ویراست کتاب حاضر توسط دکتر بهرام غیائی ،از نخستین اعضای انجمن ،تألیف شده است .ایشان
در ویراست حاضر که با عنوان «راهنمای کاربردی تهیه صورتهای مالی تلفیقی» منتشر شده است ،اقدام به
بازنگری اساسی و بروز کردن درونمایه کتاب بر مبنای آخرین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی
کردهاند .از آن جا که این کتاب جزو معدود منابعی است که با رویکردی کام ً
ال کاربردی به مقوله گزارشگری
مالی تلفیقی میپردازد ،امیدواریم به عنوان منبعی سودمند از سوی افراد حرفهای و همچنین دانشجویان و
استادان دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد .صفحهآرایی و طراحی جلد کتاب نیز توسط سرکار خانم بیگلری انجام
شده است .انتشارات انجمن ضمن سپاسگزاری از زحمات این بزرگواران ،از کلیه عالقهمندان به این موضوع
درخواست دارد دیدگاههای خود را با هدف بهبود مطالب ارائه شده در این کتاب در چاپهای آینده به انتشارات
انجمن اعالم فرمایند.
تهران ،تیرماه 1396
انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران
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طی سالهایی که در دانشگاهها و مدارس عالی به تدریس این درس اشتغال داشتم بالضروره مطالب مختلفی
را در زمینه مباحث حسابداری تلفیقی گرد آوردم و از طریق ترجمه و تدوین و نگارش ،برنامه درسی هر سال
را همپای نیاز جامعه و در توازی با پیشرفتهای این فن در سایر کشورها به پیش میبردم .از این گذار بود که
متوجه شدم ،بعلت نیاز خالئی در این باب در ایران وجود دارد.
دوستان و عالقمندان در مقاطع مختلف توصیه میکردند که گرد آوردههایم را منتشر کنم تا سرانجام در سال
 1364به تشویق انجمن حسابداران خبره ایران کمر همت بر تدوین نهایی نگاشتهها و گفتارهایم بستم و
مجموعه حاضر نتیجه و محصول این تالش گردید.
این کتاب که دراصل برای تدریس در دانشکدههای حسابداری و علوم مالی نوشته شده بود لکن به علت توسعه
گروه شرکتها در ایران و الزامی شدن ارائه صورتهای مالی تلفیقی به ذینفعان و مقامات ناظر ،این کتاب
عم ً
ال مورد استفاده افراد حرفه ای که مسئولیت تهیه صورتهای مالی تلفیقی را داشته قرار گرفت و بشکل یک
برنامه حسابداری مدون تلفیقی بکار گرفته شده است به همین علت نسخ این کتاب در طول این ایام نایاب
گردید و مرا برآن داشت که نگاه دیگری به متن کتاب داشته و تغییرات الزم را در راستای پیشرفت این علم و
استانداردهای حسابداری معرفی شده و مورد عمل حرفه در ایران ،در کتاب حاضر اعمال نمایم.
حسابدرای تلفیقی ،از موضوعهای پیچیده حسابداری است و متون آن همواره در محافل و مجامع حسابداری
بعنوان متونی سنگین و مشکل مطرح گردیده است و بدین لحاظ شایسته است که موضوع کتابی مجزا باشد تا
امکان گستردن مطلب و توضیح و تشریح موضعی آن جابجا ایجاد گردد و از ابهام و تعقد موضوع کاسته شود.
با آنکه به این ضرورت در کتب و مقاالت حسابداری اشاره شده است ،لکن این مجموعه را میتوان گام مکملی
در این راستا دانست.
بکارگیری این زمینه و شیوه جدید حسابداری در ایران ،مستلزم پیش بینیهای الزم قانونی بوده است که در
حال حاضر استانداردهای حسابداری تلفیقی الزم ارائه گردیده و الزامات قانونی برای ارائه صورتهای مالی
تلفیقی بوجود آمده است ،لکن و بیتردید با توسعه کاربرد این زمینه فنی ،نیاز بر ضرورت وضع قوانین و
استانداردهای جدید نیز افزوده خواهد شد.
الزم میدانم اشاره کنم که قصد اصلی از تدوین این مجموعه برداشتن گامی مثبت در جهت ارائه تکنیکهای
حسابداری تلفیقی است که آنرا بهیچ روی کامل نمیدانم و بدین لحاظ با ذهنی بازپذیرای کلیه انتقادات و
ایرادات هستم ،چه هر خردهگیری را امکانی برای تصحیح وگامی بسوی کمال میدانم.
در خاتمه ضمن سپاسگزاری از تمامی دوستان حرفه ای که مشوق من در تدوین نهایی این مجموعه بودهاند و
از همکاری دریغ نورزیدهاند ،خود را بالخص مدیون میدانم و باورم آنست که هرگونه سپاسی در خور زحمات
ایشان نیست.
دکتر بهرام غیائی
حسابدار خبره انگلستان
حسابدار رسمی امریکا
حسابدار رسمی ایران
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