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استانداردهای

بین المللی گزارشگری مالی

و

افشای اختیاری اطالعات
 رحیم بنابی قدیم

مقدمه

گزارشگری مالِی اجباری و افشای اختیاری، دو امکان افشای شرکتی هستند که به وسیله آنها مدیران اطالعات محرمانه را به بازارهای 
اختیاری  افشای  از  بدین ترتیب که مدیران  نقدینگی دید؛  تغییرات قیمت سهام و  را می توان در  کار  این  اثر  و  ارائه می کنند  سرمایه 
به عنوان ابزار جایگزین برای گزارشگری اجباری استفاده می کنند. اگرچه این دو مجرای افشا به طور جدایی ناپذیری با هم در ارتباط 

 .(Balakrishnan et al., 2012) هستند، ماهیت دقیق این ارتباط به درستی درک نشده است
راهبرد افشای اختیاری شرکت، نقش مهمی در کاهش نبود تقارن اطالعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی ایفا می کند؛ زیرا 
نبود تقارن اطالعاتی ممکن است موجب ارزشگذاری اشتباه شرکت شده و انگیزه ای برای تصحیح ارزشگذاری اشتباه از طریق افشای 
قانونی است که  از تعهدهای  افشای اطالعاتِی فراتر  اختیاری،  افشای  ایجاد کند )پورحیدری و حسین پور،1391(.  بیشتر اطالعات 
به وسیله نهادهای قانونگذار تدوین شده است. افشای اطالعات، فرایند تهیه اطالعات از شرکت گزارشگر به بازارهای مالی است. 
شرکتهایی که به طور داوطلبانه اطالعاتی را افشا می کنند- اطالعاتی که به وسیله مراجع قانونگذار، اجباری برای ارائه آنها وجود ندارد- 
برای شکل دادن انتظارهای مشارکت کنندگان بازار تالش می کنند و از این رو به واسطه افشای اطالعات اضافی، از شرایط معامله با این 

 .(Madhani, 2009) اشخاص نفع می برند
مفهوم مرزهای فیزیکی )از دید اقتصادی( به تدریج در فضای رقابتی حاضر و جهانی شدن اقتصاد، کمرنگ تر شده و همگن بودن 
و مقایسه پذیری اطالعات کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار شده اند. اینجاست که لزوم قبول و به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی بیش از پیش احساس می شود، زیرا استانداردها نیز همسو با تغییرات محیط تجارت و رقابت در جهان، دچار تغییر و 
تحول می شوند و تأکید بر برخی مفاهیم )برای مثال، مفهوم مربوط بودن( و اصول )برای مثال، اصل بهای تمام شده( دچار شدت و 
ضعف می شوند؛ بدین ترتیب، کشورها با فشارهای چندسویه از سوی نهادهای بین المللی و از همه مهمتر فشار از سوی ذینفعان به  
سمت قبول استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تدوین استانداردهای ملی با تأکید بر رویکرد مبتنی بر اصول )مفهوم(، سوق 

داده می شوند. 
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هزینه و منافع افشای اختیاری اطالعات
اگ��ر هزینه های خصوصی یک قلم کاال از هزینه های اجتماعی 
آن کمتر ش��ود، در بازار آزاد مقدار بس��یار زیادی از این نوع کاال 
تولی��د می ش��ود که در چنین حالت��ی بازار با م��ازاد تولید روبه رو 
خواهد شد. اگر منافع خصوصی یک قلم کاال از منافع اجتماعی 
آن کمتر ش��ود، این نوع کاال به مقدار بس��یار اندک تولید شده و 
بازار با کس��ر تولید این نوع کاال روبه رو خواهد ش��د )پارسائیان، 
1390(. در مورد افش��ای اختیاری، مدیران چنین افشاهایی را 
زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه های 
آن باش��د. برای مثال، تصمیمهای افش��ای اختی��اری مدیران 
براساس میزان تأثیرگذاری چنین افشاهایی بر هزینه سرمایه، 
ریس��ک و کاهش نبود اطمین��ان در خص��وص دورنمای آینده 
ش��رکت، ص��ورت می پذیرد؛ چرا ک��ه کیفیت افش��ای اختیاری 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تأثیر بر هزینه حقوق 
صاحبان سهام و جریانهای نقدی، ارزش شرکت را تحت تأثیر 

قرار می دهد )پورحیدری و حسین پور،1391(. 

افشای اختیاری

افشای اطالعاتی فراتر از

تعهدهای قانونی است که

به وسیله نهادهای قانونگذار

تدوین شده است

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سبب ارائه اطالعات مالی صحیح تر، جامع و به موقع می شود که این خود باعث 
پذیرش   .(Ball, 2010) برای سرمایه گذاران می شود  ریسک  کاهش  و موجب  بازارهای سرمایه  از  آگاهانه ای  ارزشیابی 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مبادله بین دو نقطه جهان را آسان می کند، موجب رشد سرمایه گذاری و موجب 
زبان  ایجاد کند و حتی می تواند واژه های یکسان و  تبادل فرهنگی  بازار شده و می تواند  بین المللی شدن و جهانی شدن 
یکسان را بین اهالی حرفه  حسابداری و سرمایه گذاران ایجاد کند که از مزایای پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری 
به  اقتصادی  واحدهای  دسترسی  نداشتن  به  منجر  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  نپذیرفتن  هستند.  مالی 
برای توسعه کشورها  مانعی  و  به سرمایه گذاری شده  نیز بی میلی سرمایه گذاران  و  رقابت پذیری  بازارهای جهانی، کاهش 

محسوب می شود )خستویی، 1390(.
گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  به کارگیری  به  اقدام  بار  اولین  برای  که  شرکتهایی  می دهد  نشان  پژوهشها  نتایج 
مالی کرده اند، افزایش چشمگیری را در ارزش و نقدینگی بازار خود تجربه کرده اند (Daske et al., 2008). به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی (Barth & Clinch, 2007)، همبستگی 
مقادیر حسابداری؛ ارزش شرکت و رابطه بازدهی و ارزش بازار شرکتها (Christensen et al., 2007)، افزایش قدرت 
تصمیم گیری از سوی استفاده کنندگان اطالعات (Smith, 2008)، افزایش حجم معامالت سهام شرکتها و افزایش قابلیت 
ارزشهای منصفانه،  از  به عنوان فرصتها و استفاده  ارتقای کیفیت گزارشگری و صرفه جویی در زمان  مقایسه خواهد شد. 
شرایط نامشابه اقتصادی و سیاسی و رعایت نشدن منافع همه گروههای ذینفع به عنوان چالشهای استانداردهای بین المللی 

حسابداری، از دیگر موارد مطرح هستند )فروغی و اشرفی، 1388(.
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یک��ی از هزینه ه��ای افش��ای اطالع��ات، هزین��ه مالکان��ه 
اس��ت. هزینه مالکانه بالقوه، هرگونه کاهش ممکن در جریان 
نقدی آتی منس��وب به افش��ا اس��ت. به عبارت دیگر، افش��ای 
ارقام حس��ابداری و مالی یک ش��رکت می تواند ب��رای رقیبان، 
س��هامداران و یا کارمندان س��ودمند باش��د؛ زیرا رقیبان شرکت 
می توانن��د با آگاهی از اطالعات ش��رکت و سوء اس��تفاده از آن، 
موقعیت رقابتی شرکت را در بازار سرمایه با چالش مواجه کنند. 
مدی��ران با مقایس��ه هزینه مالکانه افش��ای اطالع��ات )هزینه 
نگهداری اطالعات( و کاهش پیش بینی ش��ده در ارزش شرکت 
از طریق س��رمایه گذاری ناش��ی از افش��ا نکردن اطالعات، در 
مورد افش��ا نکردن )پنهان کردن( اطالع��ات تصمیم می گیرند 

.(Kent & Ung, 2003)  خانی و میرباقری، 1391(؛(
یک��ی دیگر از هزینه های افش��ای اطالعات، هزینه ناش��ی 
از طرح دعاوی حقوقی علیه ش��رکت اس��ت. دع��اوی حقوقی 
به صورت ش��کایت سهامداران علیه ش��رکتی که زیان ده باشد، 
ظاهر می شود. به عبارت دیگر، هرگاه سرمایه گذاران بر مبنای 
اطالعات افشاش��ده از س��وی مدیران ش��رکتها در بازار سرمایه 
متحم��ل زی��ان ش��وند، می توانند مدی��ران، وکالی ش��رکت و 
حسابرس��ان را ب��ه عملک��رد نادرس��ت مته��م کنن��د. از این رو 
براساس این دیدگاه، هزینه افشای اطالعات عبارت از احتمال 
در معرض دعاوی حقوقی قرار  گرفتن به دلیل افشای اطالعات 

 .(Kent & Ung, 2003) نادرست یا گمراه کننده است
صرف نظ��ر از هزین��ه افش��ا، مدی��ران ب��ا افش��ای اختیاری 
اطالعات منافع کس��ب می کنند و ش��رکتها نیز به منظور کاهش 
نبود تقارن اطالعاتی، هزینه تأمین س��رمایه و بهبود نقدینگی 
س��هام با افش��ای داوطلبانه اطالعات در موقعی��ت بهتری قرار 
می گیرند. یک��ی از منافع حاصل از افش��ای اطالعات، کاهش 
نب�ود تقارن اطالعاتی بین شرکت سرمایه گذار و سرمایه گذاران 

 .(Brown & Hillegeist, 2007) است
یکی دیگر از منافع حاصل از افشای اطالعات، کاهش هزینه 
سرمایه است. به دو روش می توان اثبات کرد که افشای بیشتر 
با تحمل هزینه س��رمایه کمتر در ارتباط اس��ت. اول، افش��ای 
بیش��تر اطالعات، نقدش��وندگی س��هام را در بازار افزایش داده 
و بدین وسیله، هزینه س��رمایه را از طریق کاهش هزینه انجام 
معامل��ه ی��ا افزایش تقاضا ب��رای اوراق بهادار ش��رکت، کاهش 

می دهد و هزینه س��رمایه، ب��رای اوراق بهاداری که فاصله بین 
قیمت خریدوفروش آنها زیاد باشد، بیشتر خواهد بود. 

ط��رف  از  براوردش��ده  ریس��ک  بیش��تر،  افش��ای  دوم، 
سرمایه گذار از بازده دارایی و توزیع حقوق پرداختی را کاهش 
می ده��د؛ زی��را س��رمایه گذاران براس��اس می��زان اطالعات 
دریافت��ی در مورد ش��رکت، می��زان بازده��ی اوراق بهادار را 

 .(Botosan & Plumle, 2002) تخمی��ن می زنن��د

افشای اختیاری براساس استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی

افش��ای اختیاری اطالعات، س��ازوکار غیرمس��تقیمی است که 
به وسیله آن استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منافعی 
را برای بازارهای سرمایه ایجاد می کند. مدیران به طور معمول 
از افش��ای اختی��اری به عن��وان جایگزین��ی برای گزارش��گری 
اجباری اس��تفاده کرده و بدین وسیله اطالعات محرمانه مربوط 
به عملکرد شرکت را به س��رمایه گذاران انتقال می دهند. نتایج 
پژوهش��ها نشان می دهد احتمال و تکرار انتشار پیش بینی های 
مدیریت��ی در ش��رکتهایی که از اس��تانداردهای بین المللی برای 
گزارشگری مالی استفاده می کنند، نسبت به دیگر شرکتها بیشتر 
است و به دنبال پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، پیش بینی های مدیریتی نسبت به کشورهایی که در آنها 
تفاوت بین اس��تانداردهای داخلی و اس��تانداردهای بین المللی 
و همچنین دخالت قانونی نیز بیش��تر می باش��د، افزایش یافته 

 .(Balakrishnan et al., 2012) است
پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی، سبب 
افزای��ش افش��ای اطالع��ات مال��ی بیش��تر و کاهش ریس��ک 
برای س��رمایه گذاران ش��ده و در نتیجه س��رمایه گذاران کوچک 
می توانن��د با س��رمایه گذاران حرف��ه ای بهتر رقاب��ت کنند؛ زیرا 
احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران کوچکتر اطالعات 
مال��ی را از محلی غیر از صورتهای مال��ی دریافت کنند. در اثر 
افشای بیش��تر اطالعات، هزینه پردازش اطالعات مالی برای 
س��رمایه گذاران کاهش یافته و هزین��ه کمتر پردازش اطالعات 

.(Ball, 2005) مالی سبب افزایش کارایی بازار می شود
پذی��رش  ب��ا  انجام ش��ده،  تحقیقه��ای  نتای��ج  براس��اس 
اس��تانداردهای بین المللی، نقدینگی شرکتها افزایش می یابد؛ 
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به طوری که ش��رکتها ب��ا پیش بینی های مکرر س��ود )افش��ای 
اختی��اری(، ش��اه��د اف��زای��ش نق�دینگی بیش��تری هس��تند 
(Balakrishnan et al., 2012). شرکتهایی که از استانداردهای 

بین المللی گزارش��گری پیروی می کنند، اطالعات بیش��تری را 
نس��بت به پیش بینی های مدیریت افشا کرده و در نتیجه تعداد 
صفحه ه��ای یادداش��تهای صورتهای مال��ی را افزایش داده و 
اطالعات بیش��تری را نس��بت به اقالم مقایس��ه ای س��الهای 
قب��ل، در گزارش��های مالی افش��ا می کنن��د (Yu, 2011). با 
این حال، برای اینکه اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مال��ی س��بب ارائه اطالعات س��ود با ارتباط ارزش��ی بیش��تر و 
به موقع می ش��ود، ممکن اس��ت انگیزه مدیران ب��رای فراهم 
کردن اطالعات مکمل در راستای کمک به سرمایه گذاران در 
پیش بینی بهتر س��ودهای آتی )افشای اختیاری(، کاهش پیدا 

.(Balakrishnan et al., 2012) کن��د

حسابداری ارزشهای جاری و افشای اختیاری
یک��ی از ابع��اد مه��م اس��تانداردهای بین المللی، حس��ابداری 
برحس��ب ارزش��های جاری اس��ت که می تواند به ط��ور بالقوه 
اث��ر تأییدی تهی��ه صورتهای مالی براس��اس اس��تانداردهای 
بین المللی را کاهش دهد و مانعی برای افشای اختیاری بیشتر 

 .(Balakrishnan et al., 2012) باش��د
زمانی که ارزشهای نقدی بازار از داراییها و بدهیها در دسترس 
نباشد، شرکتها براوردهای خود را از ارزشها که شاید با ارزشهای 
بازار هم برابر نباش��ند، ارائه خواهند کرد. این امر سبب افزایش 
فرصتهایی برای دس��تکاری مدیران ب��وده و به نوبه خود موجب 
می ش��ود صورته��ای مالی تهیه ش��ده براس��اس اس��تانداردهای 
بین المللی گزارشگری، نسبت به استانداردهای داخلی از قابلیت 

استناد و قابلیت تأییدپذیری کمتری برخوردار شوند. 
یکی از نقشهای مهم صورتهای مالی، فراهم کردن اطالعات 
درخور تأیید برای س��رمایه گذاران و تقویت اعتبار افشای اختیاری 
است. زمانی که اطالعات مندرج در صورتهای مالی به سختی قابل 
تأیید می شوند، افش��ای اختیاری اعتبار خود را نزد سرمایه گذاران 
از دس��ت می ده��د (Balakrishnan et al., 2012). اس��تفاده 
از ارزش��های جاری در ب��ازار اوراق بهادار، موجب کاهش انتش��ار 
و افش��ای پیش بینی ه��ای س��ود مدیری��ت می ش��ود. بنابرای��ن، 

جهت گیری ارزش جاری اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری، 
اثر معکوس��ی بر انگی��زه مدیران در ارائه افش��ای اختیاری خواهد 
داش��ت و این اثر معکوس در صنایع مالی ک��ه دارایی و بدهیهای 
مالی بیش��تری برای شناس��ایی براساس ارزش��های جاری دارند، 

 .(Ball et al., 2012b) شدیدتر خواهد بود
می ت��وان پیش بین��ی ک��رد ک��ه براس��اس نق��ش تأیی��دی 
در  اختی��اری  افش��ای  س��طح  گزارش��گری،  اس��تانداردهای 
صنایعی که بیش��تر به وسیله ُبعد حس��ابداری ارزشهای جاری 
تأثی��ر ق��رار  اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری تح��ت 
می گیرن��د، کاه��ش خواهد یاف��ت. بنابرای��ن، پیش بینی های 
مدیریت��ی با پذی��رش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
نیز برای ش��رکتهایی که داراییها و بدهیهای خود را براس��اس 
ارزشهای جاری شناسایی می کنند، به طور چشمگیری کاهش 

.(Balakrishnan et al., 2012) خواه��د یاف��ت

پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و افشای اطالعات

به دنبال پذیرش اجباری اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی محتوای اطالعاتی پیش بینی های سود مدیریت افزایش 
می یاب��د. ای��ن اث��ر را می ت��وان در کاهش تأخیر گزارش��گری، 
افزایش توجه تحلیلگران و افزایش سرمایه گذاری های خارجی 
جس��تجو کرد. به طور کلی، افش��ای اختیاری تمایل به پذیرش 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری را افزای��ش می ده��د 

.(Landsman et al., 2012)

 نتایج تحقیقها نش��ان می دهد شرکتهای با کیفیت اطالعاتی 
کمتر و نبود تقارن اطالعاتی بیش��تر، واکنش مثبتی به پذیرش 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی نش��ان داده اند؛ 
به طوری که بعد از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی، کیفیت اطالعات افزایش و نبود تقارن اطالعاتی کاهش 

.(Wu and Zhang, 2009) یافته است
اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری، قواعد تعریف شده ای 
نس��بت به اندازه گیری و ش��ناخت داراییها و بدهیه��ا و مزایای 
کارکنان و الزامهای افش��ای گس��ترده ای را نسبت به معامالت 
اشخاص وابسته، اطالعات قسمتها و صورت جریانهای نقدی 
را دربرمی گیرد که در اس��تانداردهای داخلی بسیاری از کشورها 
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وجود ندارند. 
در نتیجه، امروزه با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری 
موارد افش��ایی که زمان��ی به عنوان افش��ای اختی��اری طبقه بندی 

می شدند، به عنوان افشای اجباری طبقه بندی می شوند. 
بنابراین، با پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
 (Bae et al., ام��کان دارد افش��ای اختی��اری کاه��ش یاب��د
(2008؛ زی��را زمان��ی ک��ه مدیران ب��اور دارن��د اع��داد و ارقام 

حسابداری به احتمال زیاد به شکل صحیح تری گزارش شده اند 
)گزارش��گری اجباری(، آنه��ا اطالعات گمراه کنن��ده کمتری را 
نس��بت ب��ه پیش بینی های خود گ��زارش خواهند کرد )افش��ای 

.(Ball, 2006) )اختیاری

پیامدهای گزارشگری و افشا براساس استانداردهای 
بین المللی 

نتایج تحقیقها نش��ان می دهد ش��رکتهایی که به دنبال توس��عه 
بازارهای خارجی، بهبود ش��ناخت مشتری، محافظت سرمایه 
خارج��ی، کاهش هزینه های سیاس��ی تجارته��ای برون مرزی 
هستند، تمایل بیشتری برای پذیرش استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی به صورت اختیاری دارند. هزینه های سیاسی 
و فشار حاصل از بازارهای خارجی نیز عوامل مهمی در پذیرش 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هستند. 
پذی��رش  اث��ر  در  اطالع��ات  کیفی��ت  افزای��ش  طرف��ی  از 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی، می تواند س��بب 
 .(Wu & Zhang, 2009) کاه��ش هزین��ه س��رمایه ش��ود
براس��اس  اطالع��ات  افش��ای  و  گزارش��گری  پیامده��ای 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری را می توان به شرح زیر 

خالصه کرد.
آثار داخلی

اجرای اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی، بس��یاری 
از فراینده��ا و عملکردها در درون س��ازمان یعنی تأمین مالی، 
حسابداری، سیستمهای اطالعاتی و منابع انسانی را تحت تأثیر 
ق��رار می ده��د. به دلیل تأثی��ر آن بر کس��ب وکار، فرایند اجرای 
اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید در متن راهبرد 
کسب وکار و چارچوب کلی حاکمیت شرکت در نظر گرفته شود. 
نتایج تحقیقها نشان می دهد سودهای مبتنی بر استانداردهای 

حسابداری، ابزار مناسبتری در ارزشیابی عملکرد داخلی شرکت 
و حاکمیت است؛ زیرا سودهای حسابداری به موقع بوده، کمتر 

مدیریت می شوند و بیشتر محافظه کارانه هستند. 
براساس تحقیقهای انجام شده، شرکتهایی که داوطلبانه اقدام 
به پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می کنند 
به احتم��ال زیاد تغییرات اساس��ی را در عملی��ات، امور مالی و 
حاکمیت ش��رکتی تجربه خواهند کرد. ش��فافیت بیشتر، عنصر 
مهمی از ارزشیابی عملکرد داخلی و حاکمیت در سازمانها است 

.(Wu & Zhang, 2009)

کیفیت باالی گزارشگری مالی
تحقیقها نش��ان می دهد پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی با 
کیفیت باال مانند استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، منجر 

به کیفیت سود باال و افزایش سرمایه گذاریهای خارجی می شود. 
ش��رکتهایی که به طور نس��بی کمتر از واقع ارزشگذاری شده اند 
و فرصتهای رش��د زی��ادی دارند، ب��ا به کارگیری اس��تانداردهای 
بین الملل��ی، رش��د بیش��تری را در ارزش ش��رکت تجرب��ه کرده و 
در مقایس��ه با ش��رکتهایی ک��ه بر طب��ق اصول ملی حس��ابداری 
گ��زارش می کنن��د، توانایی ایجاد س��ودهای غیرعادی بیش��تری 
پذی��رش   .(Karamanou & Nishiotis, 2005) دارن��د  را 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی س��بب کاهش نبود 
تق��ارن اطالعات��ی بی��ن مدی��ران و س��هامداران می ش��ود که از 
طریق کاه��ش هزینه س��رمایه، کاهش مدیریت س��ود و کاهش 
.(Soderstrom & Sun, 2007) پیش بینی ها حاصل می شود
 نتای��ج مطالع��ات نش��ان می ده��د در راس��تای پذی��رش و 
به کارگی��ری اس��تانداردهای بین المللی، ویژگیهای س��ود مانند 
هموارس��ازی س��ود، محافظه کاری ش��رطی یا اق��الم تعهدی 
اختی��اری یا تحت  تأثیر ق��رار نمی گیرند و یا این رویه بر آنها اثر 
 (Ahmed et al. 2012; Callao & منف��ی خواهد گذاش��ت

.Jarne, 2010)

یافته های مطالعات دیگر نیز نشان می دهد که ارتباط ارزشی 
س��رمایه با به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مال��ی افزای��ش می یاب��د (Ahmed et al., 2012) و تف��اوت 
بین سود خالص براساس اصول پذیرفته شده حسابداری1 و 
سود خالص ارائه مجددشده به وسیله استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مال��ی به قیم��ت و بازده س��هام مربوط می ش��ود 
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.(Barth et al., 2011)

آثار بازار سرمایه و چشم انداز سرمایه گذار
پذی��رش اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی، س��بب 
کاهش هزینه های مقایس��ه جهانی شرکتها می شود. در نتیجه، 
س��رمایه گذارها هزینه ه��ای کمت��ری را به دلیل ام��کان ارزیابی 
صورتهای مالی دو ش��رکت، متحمل می شوند. سادگی مقایسه 
ممکن اس��ت منجر به کاهش مدیریت س��ودها به دلیل فش��اری 
 (Soderstrom & ک��ه مدیری��ت ب��ا آن مواج��ه اس��ت، ش��ود
(Sun, 2007. به دلی��ل افزای��ش ش��فافیت، مدیران بیش��تر به 

نفع س��هامداران عمل خواهند ک��رد (Ball, 2005). بنابراین، 
سرمایه گذاران بین المللی ترجیح می دهند اطالعات مالی شرکت 

طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گزارش شود. 
مال��ی،  گزارش��گری  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  پذی��رش 
س��بب افزایش نقدینگی بازار س��هام، کاهش هزینه س��رمایه، 
افزای��ش س��رمایه گذاریهای س��رمایه ای برون مرزی به وس��یله 
صندوقهای س��رمایه گذاری و افراد، افزایش سرمایه گذاریهای 
س��رمایه ای توس��ط س��رمایه گذاران نهادی، کاهش هزینه وام 
عمومی و افزایش کارایی س��رمایه گذاری س��رمایه ای در سطح 
شرکت می ش��ود که می توان آنها را پیامدهای مستقیم پذیرش 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نامید. 
پذی��رش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی در بازار 
س��رمایه دارای پیامده��ای غیرمس��تقیمی نیز هس��ت. افزایش 
محتوای اطالعاتی اعالن سودها، افزایش اطالعات برون مرزی 
که از اعالنهای س��ود حاصل می ش��ود، افزایش همزمانی قیمت 
سهام در بلندمدت و افزایش کیفیت محیط اطالعاتی تحلیلگران 

به ویژه تحلیلگران بیرونی، از جمله این موارد است.
آثار در سطح اقتصاد کالن

برخ��ی تحقیقه��ا نش��ان می دهند ک��ه پذیرش اس��تانداردهای 
بین الملل��ی گزارش��گری مالی، س��بب افزایش س��رمایه گذاری 
بدهی خارجی می ش��ود و نه سرمایه گذاری سرمایه ای خارجی؛ 
در حالی که برخی دیگر ش��واهدی را کس��ب کردند که نش��انگر 
افزایش س��رمایه گذاری س��رمایه ای خارجی بع��د از به کارگیری 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی ب��وده و این اثر در 
کش��ورهای با فس��اد مالی کم و محافظت بیش��تر سرمایه گذار، 

.(Amiram, 2009) قویتر است

نتیجه گیری
پذیرش اس��تانداردهای بین المللی، س��بب ش��فافیت و قابلیت 
مقایس��ه رویه های گزارش��گری مالی در میان کشورها می شود 
و مدیران از افش��ای اختیاری به عنوان اب��زاری جایگزین برای 
گزارش��گری اجب��اری اس��تفاده می کنن��د. اگرچ��ه دو مج��رای 
افش��ا )گزارش��گری مالی اجباری و افش��ای اختی��اری( به طور 
جدایی ناپذی��ری ب��ا هم در ارتباط هس��تند، ماهی��ت دقیق این 
ارتب��اط به درس��تی درک نش��ده اس��ت. از هزینه های افش��ای 
اطالع��ات می ت��وان به هزین��ه مالکانه و هزینه ناش��ی از طرح 
دع��اوی حقوقی علیه ش��رکت و از مناف��ع آن، به کاهش هزینه 

سرمایه و کاهش نبود تقارن اطالعاتی اشاره کرد. 
س��بب  گزارش��گری،  بین الملل��ی  اس��تانداردهای  پذی��رش 
افزایش افش��ای اطالعات مالی بیش��تر و کاهش ریس��ک برای 
س��رمایه گذاران ش��ده و برای اینک��ه اس��تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی سبب ارائه اطالعات سود با ارتباط ارزشی بیشتر 
و به موقع می ش��ود، انگیزه مدیران برای فراهم کردن اطالعات 
مکمل در راس��تای کمک ب��ه س��رمایه گذاران در پیش بینی بهتر 

سودهای آتی )افشای اختیاری(، ممکن است کاهش یابد. 
موارد افشایی که زمانی به عنوان افشای اختیاری طبقه بندی 
بین الملل��ی  اس��تانداردهای  پذی��رش  ب��ا  ام��روزه  می ش��دند، 
گزارش��گری به عنوان افش��ای اجباری طبقه بندی می ش��وند. 
بنابراین، ب��ا پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری، 
امکان دارد افشای اختیاری کاهش یابد؛ زیرا زمانی که مدیران 
ب��اور دارند اع��داد و ارقام حس��ابداری به احتمال زیاد به ش��کل 
صحیح تری گزارش ش��ده اند )گزارشگری اجباری(، اطالعات 
کمتری را نس��بت ب��ه پیش بینی های خود گ��زارش خواهند کرد 

)افشای اختیاری(. 
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1- Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
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