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: پس از مطالعه اين فصل شما بايد قادر باشيد

 

  

  درك كنيد كه چرا هيئت استانداردهاي حسابرسي اقتصادي)FASB ( از روش موقت اظهارنامه
 SFASدست كشيد و رو به راه كارهاي عملي پولي  ۸شماره ) SFAS(استانداردهاي حسابرسي اقتصادي 

 . آورده است ۵۲شماره 

 درك كنيد كه چرا كشورهاي متفاوت راه كارهاي متفاوتي براي حسابرسي مالي و گزارش آن دارند . 

 بدانيد كه انوع مدل هاي گزارش مال در سرزمين هاي آنگلو

 

 .آمريكايي و قاره ايي چيستند-

  ديه اروپا اتحامتوجه نقش)EU (در هم آهنگ سازي باشيد. 

  متوجه نقش مهم هيئت استانداردهاي حسابرسي اقتصادي به عنوان يكي از نقش آفرينان عمده در تعيين
 . استانداردهاي حسابرسي باسيد

همراه اين رشد عظيم  . تجارت و سرمايه گذاري بين المللي به نحو بارزي در يك چهارم آخر قرن رشد كرده است
تجاري رشد گسترده ايي نيز در سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته است كه در طي آن شركت هاي 

اين نوع شركت ها به . اياالت متحده در آنها نيازمند شركت هاي فرعي مانند بريتانياي كبير هستند و يا بلعكس
نيز به نحو چشمگيري افزايش  عالوه بر اين تجارت فرامرزي .چندمليتي معروف هستندبين المللي يا شركت هاي 

جديد در . آي.آر.يكي از نمونه هاي اين نوع تجارت به عنوان مثال عبارت است از خريد يك دستگاه ام . يافته است
از تجارت آنچه  . بيمارستاني واقه در سان فرانسيسكو به وسيله وام گرفتن از بانكيدر سيدني، نيو ساوت ولز، استراليا

شركت هاي خارجي براي تجارت در تبادل  شد عبارت است از ليست سهم اوراق بهادارهاي فرامرزي مهم تر مي با
اين عمل در راستاي افزايش مقدار بسيار زياد سرمايه شركت ها در كشورهاي . اوراق بهادار در محدوده بومي

ارت بود از ثبت نام اراق دايملر بنز در بازار بورس يكي از نمونه هاي مهم اين پديده عب. خارجي انجام مي شود
از آن . ثبت نام كرده اند NYSEشركت سهامي براي تجارت در  ۴۰۰در حال حاضر بيش از )NYSE(نيويورك 

همه اين موقعيت ها  . زمان تا كنون دايملر بنز با كريسلر ادغام شده و يك شركت چندمليتي برتر را شكل داده اند
 . موجب مشكالت مهمي در زمينه حسابرسي شده اند

 

  


