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مقدمه
در دهه  گذشــته، تالش ها برای پاســخ به تقاضای فزاینده  ســرمایه گذاران، قانون گذاران، حسابرسان، دانشگاهیان و دیگر 
ذینفعان، برای تدوین استانداردهای حسابداری واحد و باکیفیت، منجر به تجدید ساختار فدراسیون بین المللی حسابداران 
(IFAC) و شکل گیری هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و بنیاد استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی (IFRSF) شد. در این راستا، بیشتر اقتصادهای برتر دنیا، برنامه  زمان بندی همگرایی با استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی را تدوین کرده اند که این جریان با حمایت گروه بیست (G-20) و درخواست این گروه از هیئت 
تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایاالت متحد (FASB) و هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری برای 

تکمیل پروژه  همگرایی، سرعت بیشتری گرفته است.
در کشــور ما نیز، استانداردهای حسابداری بر پایه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) تهیه و تدوین 
می شــوند. افزون بر این، براساس درخواست سازمان بورس و اوراق  بهادار، کمیته  تدوین استانداردهای حسابداری سازمان 
حسابرسی، اجازه  استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به شرکت های فهرست شده در بورس اوراق  بهادار 
داده است. از اینرو، در این مقاله، به ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و جنبه های مثبت 

آن پرداخته می شود.

دکتر نظام الدین رحیمیان   
محمود مجدی اوغولبیک  

علیرضا ملکی  

ضرورتبهکارگیری

استانداردهای

بینالمللیگزارشگریمالی

درایران

وجنبههایمثبتآن
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استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و 
هدف های آن

اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، به مجموعه ای 
از اســتانداردهای حسابداری گفته می شــود که از سوی هیئت 
تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری ارائه شده اند. هدف 
این اســتانداردها، تهیه صورت های مالی شرکت های سهامی 

در قالب یک استاندارد جهانی است.
هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری، نهادی 
مســتقل در لندن است که 15عضو از کشورهای مختلف دارد و 
کار خود را از سال 2001 آغاز کرده است. پایه گذاری این هیئت 
به وسیله مؤسســه های بزرگ حسابرســی، مؤسسه های مالی 
خصوصی و تعــدادی دیگر از ســازمان های حرفه ای در حوزه 
حسابداری انجام شده اســت. تاکنون نزدیک به 120 کشور یا 
حوزه، به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را 

برای گزارش دهی مالی الزامی ساخته اند.
شرکت ها با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی، می توانند صورت های مالی خود را با اصول مشــابه 
به شــرکت های رقیــب خارجــی ارائــه کننــد؛ در نتیجه، 
مقایســه پذیری بین اطالعات شــرکت ها افزایــش یافته و 
شــرکت های اصلی که شرکت های فرعی آنها در کشورهایی 
فعالیت می کنند که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
را پذیرفته اند، امکان می یابند تا از زبان مشــترک حسابداری 
بهره  ببرند. همچنین، به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی می تواند برای شرکت هایی سودمند باشد 
که قصــد افزایــش ســرمایه گذاری خارجی خــود را دارند، 

.(AICPA, 2015)

ضرورت تدوین استانداردهای بین المللی 
حسابداری

حل مشکل تنوع در رویه های حســابداری و گزارشگری مالی 
ضرورتی آشــکار است. مدیران اجرایی ارشــد و مدیران مالی 
ارشــد در واحدهای تجاری چندملیتی، کسب وکار را در محیط 
جهانی انجام می دهند و هر روز با مقررات متنوع حســابداری  
کشــورهایی روبه رو می شوند که در آنها فعالیت می کنند. روش 
یکنواخــت نگهداری اطالعات مالی و گزارشــگری، بعضی از 

تفســیرهایی را مرتفع خواهد کرد که هم اکنون این شرکت ها و 
ذینفعان  آنها با آن روبه رو هستند.

شــرکت ها در سراســر جهان به دنبال افزایش سرمایه  خود 
در کشــورهای خارجی هســتند؛ اما برای افزایش اثربخشــی 
ســرمایه در بازار خارجی نیز صورت هــای مالی واحد تجاری 
چندملیتی باید برای ســرمایه گذاران خارجی قابل درک باشد. 
از راه حل هــای ایــن موضوع، تهیــه  بیش از یــک مجموعه 
صــورت  مالــی )که صورت هــای مالــی چندگانه نیــز نامیده 
می شود( با استفاده از زبان، واحد پول و اصول پذیرفته شده 
حســابداری(GAAP) در آن بازارهای خارجی اســت، اما 
هزینه هــای باالی ایــن راه حــل به شــدت از به کارگیری آن 

جلوگیری می کند. 
راه حــل اثربخش تــر، ایجاد و اســتفاده از یــک مجموعه 
رویه های گزارشــگری پذیرفته شــده همگانی خواهد بود. این 
راه حل بــرای واحدهای تجاری چندملیتــی، فرصت پذیرش 
اوراق  بهادارشــان در بورس هــای مختلف جهان، اســتفاده از 
فعالیت هــای تأمین مالی گســترده تر و تأمیــن نیازهای بالقوه  
اعتباردهندگان و ســرمایه گذاران، صرف نظــر از محل اقامت 
آنها را فراهم می ســازد. افزون بر این، پیوند بازارهای سرمایه 
جهانی عامل مؤثر پشتیبانی از حرکت به سمت مجموعه  واحد 

مقررات حسابداری است.

همه مقررات گذاران و

سرمایه گذاران

متقاضی گزارشگری مالی

با کیفیت

باال هستند
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توجــه به حســابداری حرفــه ای و رعایت اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی، موجب تسهیل و اطمینان بخشی 
برای ســرمایه گذاران خواهد بود. اطالعــات مالی بنگاه های 
اقتصادی باید نزد اتباع و ملیت های مختلف به صورت شفاف 
و مطابق با استانداردهای بین المللی ارائه شود تا بر اساس آن، 

مقایسه آسان تر و تصمیم گیری آگاهانه تر شود.
حــوزه  و  کشــور  از 140  انجام شــده  بررســی  براســاس 
گزارشــگری، 116 کشــور و حوزه استفاده از اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی را برای شــرکتهای سهامی عام 
و شرکتهای دارای مســئولیت پاسخگویی همگانی، الزامی و 
بیشتر دیگر کشورها و حوزه ها، استفاده از آن را مجاز کرده اند.

اســتفاده و به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی برای رقابت بنگاه ها، جذب منابع و حضور گســترده در 

اقتصاد جهانی، ضروری است.
 امروزه رعایت اســتانداردهای بین المللی حسابداری برای 
افزایش توانمنــدی و حضور در بازارهــای جهانی، پیش نیاز 
تلقی می شــود. اگرچه در ایران، اســتانداردهای حســابداری 
براساس استانداردهای بین المللی تعریف شده است، اما نباید 
موجب اطمینان خاطر شــود و ما را از رســیدن به جدیدترین 

ضوابط استاندارد باز دارد.
هنــوز در برخی موارد، انطباق  وجود ندارد؛ این موضوع نیز 
باید با جدیت پیگیری شــود تا هنگام بهره گیری از تسهیالت 
مجامع بین المللی و ابزار جدید مالی، سریعتر به نتیجه مطلوب 

دست پیدا کنیم.
شرکت های ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند 
رعایت استانداردهای بین المللی هستند؛ زیرا زبان گزارشگری 
مالی براســاس اســتانداردهای بین المللــی می تواند بهترین 
معرف و تســهیل کننده برای حضور و توسعه تعامل شرکتهای 

ایرانی در بازارهای جهانی باشد.
به طور کلی، مرتبط بودن با جنبه های شــفافیت، همخوانی 
و ســازگاری صورتهای مالــی و کاهش موانع، ناشــی از نبود 
تقارن اطالعاتی در حوزه تأمین مالی اســت و به طور خاص، 
بین المللی  اســتانداردهای  به کارگیــری  اصلی ترین مزایــای 
گزارشــگری مالی، کاهش هزینه های تطبیق صورتهای مالی 

.(Pacter, 2015) خواهد بود

افزایش شفافیت و دقت گزارشگری مالی
اســتفاده از اســتانداردهای بین المللی حســابداری از سوی 
حســابداران خبره در سراســر جهان، ســبب می شود تا نقاط 
ضعــف و قــوت این اســتانداردها به طــور کامل آشــکار و با 
برطرف کردن نواقص آن بر کیفیت و شــفافیت گزارشــگری 
مالــی افزوده شــود. همچنین با توجه به باالتــر بودن دقت 
و جامعیت اســتانداردهای بین المللی حســابداری نســبت به 
گزارشگری مالی محلی، این انتظار به وجود می آید تا با آگاهی 
به موقــع از وضعیت مالی بتوان از بروز بحران مالی جلوگیری 
کرد. اطالعات صحیح مالی از وضعیت شــرکتها می تواند در 
ارزیابی درســت از وضعیت مالی و در نتیجه کاهش ریســک 
ســرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران مؤثر باشد. باید به این 
نکته توجه داشــت که این امر برای سرمایه گذاران خردی که 
اتکای بیشتری به گزارشهای مالی دارند، از اهمیت بیشتری 

برخوردار خواهد بود.

افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی
بین المللــی  اســتانداردهای  هدف هــای  مهمتریــن  از   
گزارشگری مالی، افزایش امکان مقایسه صورتهای مالی 
اســت. وجود مجموعه ای از اســتانداردهای ســطح باال، 
منجر به کاهش هزینه های دسترسی به بازارهای سرمایه 
در سراســر جهان می شــود و از این جهت، سرمایه گذاران 
را منتفع خواهد کرد. در عین حال با گســترش چشــمگیر 
ارتباط از طریق دنیای اینترنت، گزارشگری مالی از راه دور 
در حال رواج یافتن اســت و ســرمایه گذاران فارغ از محل 
سکونت خود، امکان دسترسی به گزارشهای مالی شرکتها 
را یافته انــد. این در شــرایطی اســت که در صــورت نبود 
استانداردهای بین المللی حســابداری، مقایسه صورتهای 
مالی دیگر کشورها بسیار مشــکل شده و در موارد زیادی 

امکان پذیر نخواهد بود.
 از ســوی دیگر، در صــورت نبود اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری، اگر تفاوت عمــده ای در نحوه گزارشــگری مالی 
میان کشــورها وجود داشــته باشــد، برای آگاهی از صورتهای 
مالی شــرکتهای خارجی نیاز به شناخت نحوه تدوین گزارشهای 
مالی در دیگر کشــورها وجود دارد و در صورت نبود شــناخت، 
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بهره برداری از صورتهای مالی این شرکتها در عمل منتفی خواهد 
شد )مهام و همکاران، 1391؛ نظری و همکاران، 1392(.

پنج مزیت گزارشگری مالی مطلوب و شفاف برای 
بازار سرمایه

از جمله مزیتهای گزارشــگری مالی مطلوب و افشای مناسب 
در بازار اوراق بهادار، کشــف صحیح قیمت در بازارهای اولیه و 
ثانویه، کاهش هزینه ســرمایه، کاهش مدیریت سود، افزایش 
نقدشوندگی ســهام و کاهش ریسك مشــارکت کنندگان است. 
موفقیت بازار ســرمایه، تحت تأثیر کیفیت افشــای اطالعات 
و گزارشــگری مالی است و هرچه گزارشــگری مالی و افشای 
اطالعات شــرکت ها مبتنی بر اســتانداردها و مقررات باکیفیت 
باشد، اعتماد ســرمایه گذاران و دیگر مشارکت کنندگان بازار به 

قابلیت اتکای اطالعات مالی افزایش خواهد یافت. 
نقــش اطالعات به ویــژه اطالعات مالــی در تصمیم گیری 
مشارکت کنندگان بازار سرمایه، اساسی و غیرقابل انکار است. 
همچنین انتشــار عمومی اطالعات مهم از ســوی مدیریت در 
صورتی که به هنگام و قابل اتکا باشد، باعث کاهش نبود تقارن 
اطالعاتی میان مدیریت و دیگر اســتفاده کنندگان از اطالعات 
می شــود و براســاس مطالعه هــای تجربی و نظــری، کاهش 
نبود تقــارن اطالعاتی به نوبه خود به کاهش هزینه ســرمایه، 
کاهش مدیریت ســود، کاهش ریســك اطالعاتی و همچنین 
افزایش نقدشوندگی سهام منجر می شود که این موارد از جمله 

مهمترین کارکردهای بازار سرمایه هستند. 
افشــای مناســب اطالعات مالی مســتلزم وجود دســتکم 
چهار عامل اساســی  اســت که بــه اختصار می تــوان به عامل 
نیروی انســانی، به کارگیری اســتانداردهای باکیفیت و ساختار 
گزارشــگری مناســب، اســتفاده بهینه از فناوری اطالعات و 

استفاده از خدمات حسابرسی باکیفیت، اشاره کرد. 
در این میان، شــاید عامل نیروی انسانی مهمترین نقش 
را در گزارشــگری مالی و افشــای اطالعات مناسب برعهده 
دارد؛ زیــرا کارایی و کیفیت عوامل دیگــر نیز به نوعی تحت 
تأثیــر کیفیت و رفتار عامل نیروی انســانی اســت. بنابراین 
می توان گفت مدیران شرکت ها از جمله مدیران ارشد مالی در 
صورت برخورداری از صالحیت های تخصصی الزم و تعهد 

به آیین رفتــار حرفه ای  می توانند کیفیت افشــای اطالعات 
و گزارشــگری مالی را ارتقــا داده و با کاســتن از نبود تقارن 
اطالعاتی، اطمینان و اعتماد مشارکت کنندگان را بیش ازپیش 

به بازار سرمایه جلب کنند. 
آنچه مســلم اســت و نســبت به آن اتفاق نظر وجود دارد، 
این اســت که همه مقررات گذاران و ســرمایه گذاران متقاضی 
گزارشگری مالی با کیفیت باال هستند؛ زیرا این اعتقاد به صورت 
گســترده ای وجــود دارد که کیفیــت گزارشــگری مالی به طور 
مســتقیم بر بازارهای سرمایه اثرگذار اســت. اگرچه واژه های 
»کیفیت« اطالعات حســابداری و »شــفافیت« استانداردهای 
حسابداری یا سیســتم افشای اطالعات به طور مشترك و قابل 
جایگزین اســتفاده می شــوند، ارائه تعریفی دقیق و روشــن از 

از 140 کشور و حوزه گزارشگری

116 کشور و حوزه

استفاده از 

 استانداردهای بین المللی گزارشگری را

برای شرکتهای سهامی عام و

 شرکتهایی که

مسئولیت پاسخگویی دارند

الزامی و بیشتر دیگر کشورها و حوزه ها

استفاده از آن را

مجاز کرده اند
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کیفیت یا شفافیت مورد قبول همگان، گریزناپذیر است.
استانداردهای حســابداری مطلوب، استانداردهایی هستند 
که صورتهای مالی تهیه  شــده براســاس آنهــا، رویدادها را در 
دوره هایی که اتفاق افتاده اند، گزارش می کنند؛ نه در دوره های 
قبل و  بعد. شفافیت نیز ترکیبی از ویژگی های به موقع بودن و 
محافظه کاری اســت و منظور از به موقع بودن، انعکاس وقایع 
اقتصــادی هر دوره در همــان دوره و منظور از محافظه کاری، 
ســرعت بیشتر در انعکاس اخبار بد نســبت به اخبار خوب، در 

گزارشگری مالی است.
در خصوص عوامــل تأثیرگذار بر کیفیــت اطالعات مالی و 
افشا، به کارگیری اســتانداردهای حسابداری باکیفیت و ساختار 

گزارشــگری مناســب، اســتفاده بهینه از فنــاوری اطالعات 
در تهیه و افشــای اطالعات، اســتفاده از خدمات حسابرســی 
باکیفیت و استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد به آیین 
رفتار حرفه ای، از جمله عوامل  مؤثر بر کیفیت اطالعات مالی 

و افشا هستند )حسینی، 1386(.

نتیجه گیری
نیاز به جهانی سازی و یکسان سازی گزارشگری مالی از مدت ها 
پیش مطرح بوده است. یکی از راه حل هایی که برای این مشکل 

اندیشیده شده، استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی اســت. از دیدگاه موافقان، به دلیل جهانی شــدن اقتصاد 
و ظهور ســازمانها و اتحادیه های جهانــی نظیر اتحادیه اروپا، 
سازمان تجارت جهانی، همچنین روند رو به رشد نوآوری ها در 
مبادله های تجاری بین المللی، گســترش و پیچیدگی مبادله ها 
در بازارهای جهانی، افزایش مقایســه پذیری و افزایش کارایی 
بین المللی  اســتانداردهای  پیاده ســازی  بین المللی،  بازارهای 
گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ملی الزم 

و ضروری است.
در مقابل، مخالفاِن پیاده ســازی اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالــی، دالیلی از ایــن قبیل مطــرح می کنند که 
برخورد حســابداری یکســان و یکنواخت با صنایــع و اقتصاد 
کشــورهای مختلــف میســر نیســت و ممکن اســت درمورد 
مبادله هــا در کشــورهای مختلف، تفســیرهای متفاوتی ارائه 
شود، همچنین در یکپارچه سازی استانداردهای حسابداری به 
اندازه و بزرگی شرکتها توجهی نشده است و این که فرایندهای 

استانداردگذاری همواره یک فرایند سیاسی است.
 بــا ایــن حــال، به نظــر می رســد مزیتهــای به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، بیشتر از معایب آن 

است.
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استانداردهای حسابداری 

مطلوب

استانداردهایی هستند که

صورتهای مالی تهیه شده

براساس آنها

رویدادها را در دوره هایی که

اتفاق افتاده اند

گزارش می کنند




