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گفتگو با
آقای دکتر جواد شکرخواه

عضو هیئت علمی  گروه حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی

تشــکر می کنیم از این که فرصت دادید درباره موضوع مهم به کارگیری استانداردهای بین المللی با جنابعالی که افزون بر 
مقام علمی، به عنوان مدیر از اطالعات حسابداری برای تصمیم گیری در محیط اقتصادی استفاده درخورتوجهی دارید و 
در واقع از ذینفعان مهم گزارشــگری مالی در ایران هستید، گفتگو  کنیم. اطمینان داریم که تجربه و دانش شما، مطالب 
و دیدگاه های ارزشمندی درباره این موضوع مهم در اختیار خوانندگان و دیگر ذینفعان گزارشگری مالی قرار خواهد داد.

دکتر شکرخواه
ابتدا الزم می دانم از مجله حسابرس که نقش فعالی در انتقال دستاوردها و اخبار حرفه و مجامع به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی (IFRS) دارد، سپاســگزاری کنم. همچنین الزم است اشــاره کنم که ما در آغاز راه به کارگیری استانداردهای 

به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

مسئولیت سنگین حرفه
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بین المللی گزارشگری مالی هستیم و اگرچه تجربه به کارگیری 
استانداردهای ملی حسابداری را داریم- که تطبیق مناسبی نیز 
با اســتانداردهای بین المللی حسابداری دارد- ولی با این حال، 
تجربه ما در مورد اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
خیلی کم اســت و پیامدهــای کاربرد آن ها هنــوز به طور کامل 
روشــن نیســت. بنابراین، نظرهایی که مطرح می کنم بیشتر 
مبتنــی بر مبانی مطالعه های تطبیقــی موجود، مبانی نظری و 
برداشت های شخصی من است و به طور حتم عزیزانی هستند 
که به یاری تجربه و دانش بیشــتر، نظرهای متفاوتی داشــته 

باشند که به طور قطع محترم خواهند بود. 
به هر حال، تغییر اســتانداردها- که در واقــع تغییر مقررات 
حاکــم بر نحوه عمل حســابداری در کشــور اســت- مانند هر 
قانون و مقرراتی، به طور حتم منجر به تغییر زمانبندی یا ارقام 
جریان های نقدی ورودی و خروجی شرکت ها و اشخاص و در 
نتیجه، جابه جایی ثــروت از یک بخش به بخش دیگر خواهد 
شد. از اینرو مانند هر تغییری، باید فرایند آن با مطالعه و دقت 
کافی دنبال شــود، زیرا هم موجب ایجاد حساســیت می شود و 
هم به دلیل ســاختار اقتصادی و قانونی کشور، بخش زیادی از 
پیامدهای تغییر، پس از انجام و به کارگیری، آشکار خواهد شد.

گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  از  استفاده  مزایای 
مالی چیست که تا این اندازه مورد توجه است؟

دکتر شکرخواه
ببینید، حضــور در عرصه اقتصاد و بازار بین المللی، مســتلزم 
ارائــه اطالعات در قالب یکســان و به زبان تجاری مشــترک 
اســت به نحوی که منجر به برداشت به نسبت یکسانی از سوی 
اســتفاده کنندگان مختلف بشود. قالب یکســان، صورت های 
مالــی اساســی و یادداشــت های همــراه آن بوده و ریشــه و 
قواعد دســتوری این زبان مشــترک نیز، همین استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی هســتند. بنابراین، استفاده از این 
استانداردها، از نظر من، به افزایش مقایسه پذیری گزارش های 
مالی شرکت ها و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی آن ها در سطح 

جهانی منجر می شود. 
البتــه ایــن کار، باعــث صرفه جویــی در زمــان و هزینــه 
اســتفاده کننده نیز خواهد شــد. این ها، مزیت های مســتقیم 

استفاده از اســتانداردهای بین المللی حسابداری هستند و البته 
پیامدهای غیرمستقیم مفیدی نیز وجود دارد که از جمله می توان 
به توزیع و تخصیص بهینه تر سرمایه در سطح بین المللی، ثبات 
رویه و بهبودهای بیشتر رویه ها و روال های حسابرسی، کاهش 
نبود تقارن اطالعاتی در ســطح دنیا و رقابتی تر شــدن اقتصاد 
جهانی- یا شــاید بهتر بگوییم توزیع بیشتر رقابت در جغرافیای 

جهانی- اشاره کرد. بگذارید قدری موضوع را بیشتر بشکافم.
در مورد افزایش قابلیت مقایســه  باید اذعان کنیم که اســتفاده از 
اســتانداردهای یکنواخت گزارشگری مالی در سطح دنیا، به سادگی 
می توانــد وضعیــت مالی شــرکت های سراســر دنیا را بــا یکدیگر 
مقایســه  پذیرتر کرده و ضمــن افزایش مقایســه پذیری، از صرف 
زمــان طوالنی، پیچیدگی ها و هزینه های اجرایی زیاد برای تطبیق 
صورت های مالی تهیه شده یک شرکت براساس استانداردهای ملی 

کشور خودش با استانداردهای بین المللی، جلوگیری کند. 
به تازگــی، در یک شــرکت هلدینــگ، با حجم به نســبت 
متوســط، با یک مؤسســه حسابرســی خارجی بــرای تنظیم 
صورت های مالی براســاس اســتانداردهای بین المللی مذاکره 
کردیم. کمترین زمان مورد درخواست آنها برای انجام کار، 6 تا 
9 ماه بود. جدای از هزینه مالی، این موضوع، یعنی این که اگر 
شما به دنبال انجام یک کار در حوزه بین الملل باشید، برای ارائه 
حداقل اطالعات اولیه به نحو مناسب و بر اساس استانداردهای 
کاری جهانی، به چنین زمانی نیاز خواهید داشــت به احتمال در 

روند اجرایی کار شما، اختالل جدی ایجاد خواهد کرد.
بنابرایــن، به کارگیری یــک مجموعه واحد از اســتانداردهای 
بین المللــی، نیــاز بــه کارهــای تطبیقــی را برطــرف می کند و 
مقایســه پذیری اطالعــات مالــی را افزایش می دهــد و به این 
ترتیــب، امکان تخصیص اثربخش تر ســرمایه بین کشــورها را 
فراهم می آورد؛ چون ســرمایه گذاران بدون صــرف هزینه زیاد 
می توانند از اطالعات مالی شــرکت های مختلف در کشــورهای 
دیگر اســتفاده کنند. همچنین گسترش و پذیرش استانداردهای 
بین المللی، هزینه های مقایســه را برای شــرکت ها کاهش داده 
و ثبات رویه را در حسابرســی بهبود می بخشــد. افزون بر این، 
محک زنــی (Benchmarking) شــرکت ها بــا یکدیگر هم 
معنی دارتر می شــود، یعنی این کار برای حســابداران مدیریت و 

مدیران هم مفیدتر است.
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در مورد ارتقای کیفیت گزارشــگری مالــی نیز باید گفت که 
یکسان سازی استانداردهای حسابداری در سراسر جهان سبب 
می شود حســابداران حرفه ای در تمام دنیا بر مجموعه واحدی 
از اســتانداردها متمرکز شــوند و طبیعی اســت کــه این تمرکز 
جهانــی بر یک موضــوع، به طور حتم باعث می شــود تا نقاط 
ضعف این اســتانداردها بهتر آشکار شــود و از طریق برطرف 
کردن اشــکالهای آن، شــفافیت و کیفیت گزارشگری مالی در 
ســطح دنیا ارتقا پیدا کند. جهت گیری روزافزون استانداردهای 
بین المللی به افشــای بیشــتر، باعث کاهش میزان اطالعات 
محرمانــه در اختیار افراد درون شــرکت و در نتیجه محافظت 
بیشــتر از حقوق سرمایه گذاران خواهد شــد. به عبارت دیگر، 

این کار در نهایت سبب کاهش نبود تقارن اطالعاتی می شود.
در خصوص صرفه جویی در زمان، هزینه و آموزش هم باید 
عرض کنم که اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی از 
طریق کاهش هزینه های تطبیق، هزینه دسترسی به اطالعات 
بازارهــای مختلف ســرمایه را کاهش می دهد. حســابداران با 
فراگیری مجموعه واحدی از استانداردها، قادر به تهیه و تحلیل 
صورت های مالی شــرکت های سراســر جهــان خواهند بود. 
سرمایه گذاران نیز با درک اســتانداردها، اطالعات را به درستی 
تفسیر و تصمیمهای بهتری خواهند گرفت. این مسئله می تواند 
به کاهش هزینه سرمایه شــرکت ها نیز منجر شود. کتاب های 
درســی و ابزار آموزشی حسابداری مالی هم می تواند به صورت 
مشــترک )یا با حداقل تغییر( در سراســر دنیا مورد استفاده قرار 
گیرد. با توجه به تشــابه فرایند گزارشگری مالی، سیستم های 
اطالعاتی نیز قابل استفاده مشترک در شرکت های مختلف دنیا 

خواهد بود. همه این ها به صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه 
در بخش های مختلف جامعه منجر می شود.

بسیاری از کشورها به واسطه حضور در بازارهای جهانی، 
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را 
مجاز دانســته و یا الزامی ساخته اند. گرچه توضیح شما 
در پرســش قبلی، اســتداللی محکم برای به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی اســت، ولی این پرسش نیز 
مطرح اســت که بــا توجه به حضور نداشــتن ایران در 
بورس های جهانی، آیا ضــرورت جدی برای به کارگیری 

استانداردهای یادشده وجود دارد؟

دکتر شکرخواه
پرسش بســیار خوبی را مطرح کردید. این پرسش به نوع نگاه 
ما به آینده و انتظارهایمان از روابط اقتصادی و بازار کشورمان 
با اقتصاد و بازار جهانی بســتگی دارد. مقام معظم رهبری »مد 
ظله العالی« این موضوع را به خوبی در سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتــی تبیین کرده انــد. اگر در این سیاســت ها خوب دقت 
کنیــم، می بینیم که روح حاکم بر اقتصــاد مقاومتی را می توان 
در دو مؤلفــه »درون زایی« و »برون گرایی« خالصه کرد. مؤلفه 
برون گرایی، که به خوبی نیز تبیین شــده است، به طور دقیق به 
نوع نگاه ما به روابــط اقتصادی و نقش ما در بازارهای جهانی 
و بین المللی برمی گردد و نشــان می دهد که اقتصاد ما در عین 
درون زا بــودن- یعنی اتکا به مزیت ها و قوت های درونی برای 
افزایش تاب آوری و مقاوم ســازی- باید در بازارهای جهانی نیز 
حضور فعالی داشته باشد و با متنوع سازی سبد درامدهای کشور 

به امید روزی که ما پیشنهاد دهنده استاندارد
یا

رویکرد جدیدی در سطح حسابداری دنیا 
باشیم
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و توســعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و ایفای نقش 
مؤثر در بازارهای جهانی و منطقه ای، وابســتگی اقتصاد را به 

درامدهای نفتی به حداقل برساند.
این موضوع، به ویژه بعد از اجرایی شــدن توافقنامه موســوم 
به »برجــام« در خصوص مباحث هســته ای و رفع تحریمهای 
ظالمانه غرب علیه کشــور، که در ادبیات امروز کشــور به دوره 
»پساتحریم« معروف شده است، نمود زیادی خواهد داشت. به 
هر حال، به دلیل جذابیت و فرصت های مناسب اقتصاد کشور، 
انتظار می رود که با بهبود فضای بین المللی، تعاملهای اقتصادی 
کشور به خصوص در بازار سرمایه )هم بازار اولیه و هم ثانویه( با 
دیگر کشورها افزایش چشم گیری پیدا کند، به تدریج و بار دیگر 
تعاملهای بانکی بین المللی کشــور و خطوط اعتباری بین المللی 
برای بانک های داخلی برقرار شود، شرکت های تأمین سرمایه 
بزرگ به حضور در سرمایه گذاری های ایران ترغیب شوند، و ….

همــه این موارد نشــان می دهــد که حرفه حســابداری چه 
مسئولیت ســنگینی را در به ثمر نشاندن این انتظارها بر عهده 
دارد. تحقق این امور، مستلزم تهیه و ارائه اطالعات فهم پذیر 
و مقایســه پذیر برای بازیگران بین المللی ایــن عرصه خواهد 
بــود و همان طــور که در قبل نیز اشــاره کردم ایــن مهم جز با 
ارائه اطالعات مالی بر مبنای دســتور زبان مشــترک یا همان 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، میسر نخواهد شد. 
به عنــوان مثال، آیا شــرکت های داخلی در صــورت تمایل به 
استفاده از منابع مالی یا وام های بین المللی، نباید صورت های 
مالی مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی به طرف های خارجی 
ارائه دهند؟ آیا نباید گزارش هــای مالی قابل قبول بانکی ارائه 

دهند؟ 
خوب اســت به این نکته اشاره کنم که پژوهش های تجربی 
هم نشــان می دهد کــه پذیــرش اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، تأثیر بااهمیتی بر هزینه سرمایه شرکت ها 
داشــته و از طریق گســترش دامنه افشــای اطالعات، باعث 
کاهش نبود تقارن اطالعاتی و ریســک آن ها می شود و به طور 
طبیعی به افزایش کیفیت گزارشــگری مالی و در نتیجه کاهش 
هزینه سرمایه شــرکت ها منجر خواهد شد. همین طور، دیگر 
پژوهشــهای تجربی هم نشــان می دهند کــه افزایش کیفیت 
گزارشــگری مالی بر توسعه و ثبات بورس کشــورها تأثیرگذار 

اســت. همه این موارد به معنی آن اســت که فایده استفاده از 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی محدود به حضور در 
بورس های خارجی نیســت و آثار داخلی بسیاری بر آن مترتب 

می باشد.
اجــازه می خواهــم همین جا یــک گالیه هــم از مجامع 
حرفه ای حســابداری کشــور و همکاران خودم در دانشگاه و 
حرفه بکنم! چون بحث اقتصاد مقاومتی پیش آمد، اشــاره 
کنم که در مدت زیادی که از ابالغ این سیاســت ها گذشته، و 
به رغم نقش زیادی که حسابداران می توانند در تحقق آن ایفا 
کنند، متأســفانه نشانه و حضوری از سوی حرفه برای تبیین 
گفتمان الزم و فعال ســازی جامعه حسابداری کشور صورت 
نگرفته اســت. به هر حال انتظار می رود مجامع دانشگاهی 
و حرفه ای، جامعه حســابداران رســمی کشــور، ســازمان 
حسابرسی، انجمن حســابداری ایران و دیگر فعاالن حرفه 
حســابداری، تحولهای اقتصادی کشور را رصد و به صورتی 
فعاالنه، نقش، اهمیت و جایگاه حرفه حســابداری را تبیین 
و مأموریت هــای الزم را برای حرفه تعریف و پیگیری کنند. 
به نظر می رســد، در این صورت اســت که حرفه حسابداری 
می تواند هم خود را توســعه دهد و هم به توسعه کشور کمک 

نماید.

به منافع به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی به طور کامل اشاره کردید. ولی به طور قطع به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی هزینه های زیادی دربر خواهد 
داشت. آیا منافع استفاده و به کارگیری استانداردهای بین 
المللی گزارشگری مالی از هزینه به کارگیری آنها یا به کار 

نگرفتن آنها، بیشتر است؟

دکتر شکرخواه
این پرسش، پرسش ســختی است. می توان گفت که پاسخ 
به آن، در سطوح راهبردی تصمیم گیری قرار دارد و بنابراین 
نیازمند بررسی عمیق و دقیقی است. به هر حال، در مقدمه 
عرایضم اشاره کردم که تغییر استانداردها، پیامدهای مختلف 
فرهنگی و اقتصادی از جمله جابه جایی ثروت به دنبال دارد. 
اســتانداردها و رویه های حســابداری می تواند موجب تغییر 
ارقام مختلف حســاب های ترازنامه ای و ســود و زیانی شود 
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و به این طریق رقم ســود خالص و یا مالیات های شرکت ها 
و در نتیجه جریان های نقدی آن ها را تغییر دهد. اگر تمامی 
فعاالن اقتصادی کشــور، داخلی باشــند، ایــن کار می تواند 
منجــر به جابه جایی منابع مالی درون کشــور شــود ولی اگر 
فعاالن خارجی و بین المللی هم داشــته باشــیم، این کار به 
جابه جایی درونی- بیرونی منجر می شود. این یک ُبعد قضیه 

است. 
ُبعد دیگــر موضوع هم تأثیر این اســتانداردها، بــر ارقام و 

شاخص های کالن اقتصادی است. 
به هر حال، ارقام و شــاخص های کالن اقتصادی، به نوعی 
تجمیــع عملکــرد بخش هــای واقعــی اقتصادی اســت. آیا 
به کارگیــری این اســتانداردها، منجر به بهبود آنها می شــود؟ 
در حقیقــت این موضوعهــا را از این منظر بررســی نکرده ام 
ولــی به نظرم می رســد که اگــر انتظارهای موجــود، مبنی بر 
حضور ســرمایه گذاران خارجی در کشــور و توسعه صادرات و 
حضور شرکت های ایرانی در بازارهای بین المللی تحقق یابد، 
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی، حتی در صورت وجود 
هزینه هایی از این دســت، با منافع مســتقیم و غیرمســتقیم 
آن در کاهش هزینه ســرمایه و تســهیل جذب سرمایه گذاری 
و تأمین مالــی خارجی، و از همه مهم تــر تحقق برون گرایی 
اقتصــاد به عنوان یکــی از دو مؤلفه مهم اقتصــاد مقاومتی از 
منظر راهبردی، مفید خواهد بــود. در درازمدت هم می تواند 
بستر مناســب تری را برای اعمال زبان گزارشگری تجاری 
توسعه پذیر (XBRL) و ارتقــای شــفافیت در بازار سرمایه 

کشور فراهم کند. 

آیــا بســتر و زیرســاخت های الزم بــرای به کارگیــری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران وجود 

دارد؟

دکتر شکرخواه
این پرسش را باید در چهار بخش پاسخ دهم، زیرا برای اجرای 
هر کاری به چهار زیرساخت اساسی نیاز داریم: نیروی انسانی، 

ساختار ، فرایند و فرهنگ سازی. 
در بخش اول، راجع به نیروی انســانی اگر بخواهم منصفانه 
قضاوت کنم، باید اذعان کنم که ســطح دانش و آگاهی جامعه 
حرفه ای و دانشــجویان حسابداری کشور، نسبت به بسیاری از 
کشــورهای منطقه و حتی دنیا، مناسب تر و بهتر است. ظهور 
نیروهای جوان، فعال و تحصیل کرده در حرفه حسابداری، نوید 
روزهای بهتری را هم می دهد. سطح دانش و آموخته های این 
نیروهای جوان هم انصافًا خیلی بهتر از قبل است. به هر حال 
منابع الزم با ســهولت بسیار بیشتری در اختیار افراد قرار دارد. 
تقریبــًا آخرین تحولها و تغییرها، با فاصله زمانی بســیار اندکی 
در اختیار جامعه فعال حســابداری کشــور قرار می گیرد. برای 
مثال، شــما با مقایسه ســاده محتوای فعلی اخبار و اطالعات 
مجله حسابرس با چند سال قبل، این تفاوت را به راحتی حس 
می کنید. این یک پتانســیل بسیار خوب و قوی است. اما، باید 
به این نکته هم اذعان کنیم که همین پتانســیل قوی، به دلیل 
نبــود تجربه عملی، به ویــژه در حوزه بین المللــی، در مباحث 
کاربست دانش در عمل دچار مشکل می شود. توزیع دانش در 
حوزه های مختلف حســابداری هم در جامعه حسابداری کشور 

با مطالعه تطبیقی می توان
مدل بهینه استفاده از

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را
در سطح ملی ترسیم و

اجرا کرد
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یکنواخت نیست. در مجموع در این بخش، نقاط قوت بر نقاط 
ضعف ما برتری دارد.

در بخــش دوم، راجــع بــه ســاختار هــم من معتقــدم که 
ساختارهای کشور از پتانســیل های الزم برای تحقق موضوع 
برخوردارند. ســازمان حسابرســی از زیربنــا و تجربه الزم در 
این بخش برخوردار اســت. جامعه حســابداران رسمی کشور 
هم توسعه مناســبی پیدا کرده اســت، البته این نهاد حرفه ای 
می تواند نقش آفرینی بسیار بیشتری داشته باشد. انجمن های 
حرفه ای و مجامع دانشــگاهی هم به طور نسبی خوب هستند. 
البته در حوزه آموزش نیاز به یک کار جدی تر داریم. آشــنایی 
ناکافی حسابداران و دانشجویان حســابداری با استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی و الزامهــای آن، به خصوص در 
دوره گذار اولیه، می تواند چالش زا باشــد و مجامع دانشــگاهی 
باید در اســرع وقت، منابــع آموزشــی و دروس و برنامه های 

مدونی را در سطح دانشگاه ها تدوین و اجرایی کنند. 
مــا در دانشــگاه عالمــه طباطبایی، بــا راه اندازی رشــته 
حســابداری مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد و با پیش بینی 
حرکت به سمت اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، 
2 واحد درســی را با همیــن عنوان در دروس این رشــته قرار 
دادیم که به نظرم در دیگر رشــته های حســابداری نیز باید این 
کار صورت پذیرد و یا دســتکم در دیگر دروس مرتبط، به این 

بخش هم توجه الزم صورت پذیرد.
در بخش ســوم هم باید اشــاره کنم که اگر مــا برای انجام 
کاری، نیروی انسانی خوب و ساختار مناسبی فراهم کرده ولی 
فرایندهای کارامدی برای اجرا تدوین نکرده باشــیم، به طور 
قطع در انجام آن موفق نخواهیم بود. به عبارت دیگر، فرایند 
و مقــررات حاکم بر اجــرای کار، یک اصــل و زیربنای مهم 
اســت. متأسفانه در حال حاضر، بســتر مقرراتی الزم به ویژه 
در حوزه قوانین مالیاتی برای اجرای استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی در کشور وجود ندارد. برای مثال، می توان 
به مشــکالت مالیاتی، به ویژه در زمینه کاربرد وســیع ارزش 
منصفانه در اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اشاره 
کرد که منجر به شناســایی سودهای تحقق نیافته ای می شود 
که بر اســاس قوانین فعلی مالیاتی کشــور، مشــمول مالیات 

می شود. 

فقدان زیرســاخت های مالیاتی الزم برای اجرای استاندارد 
مربوط به مالیات های انتقالــی و تفکیک دفاتر مالی و مالیاتی 
از یکدیگر، نمونه دیگری از این مسائل است. از طرف دیگر، 
بــرای تعــدادی از اســتانداردهای بین المللی هنــوز در ایران 
اســتاندارد متناظری وجود ندارد و یکسری از استانداردها هم 
به طور متناسب و همگام با عرصه جهانی در کشور به روزرسانی 
نشده اند که باعث می شــود در حال حاضر میان استانداردهای 
ملی و بین المللی مغایرتهایی وجود داشــته باشد و این موضوع 
می توانــد تطبیــق اولیــه و اجرای اولیــن بار اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی در شــرکت ها را با چالش مواجه 
کند، زیرا ممکن است آثار بااهمیتی بر وضعیت مالیاتی و سود 

هر سهم (EPS) آن ها داشته باشد.
در بخــش چهــارم، راجع به فرهنگ ســازی هــم به نظرم 
هنوز به اجماع الزم برای پیشــبرد این موضوع نرســیده ایم. 
اگر همگرایی در اجرا به  وجود نیاید و فرهنگ ســازی مناسبی 
بــرای این کار صورت نپذیرد، حتمًا موفق نمی شــویم. به نظر 
می رســد هنوز هماهنگی کاملی بین تمامــی نهادها و مراجع 
تصمیم گیر از جمله ســازمان حسابرســی، ســازمان بورس و 
اوراق بهادار و جامعه حسابداران رسمی کشور در جهت انطباق 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی با شــرایط حاکم 
بر فضای اقتصادی، حقوقی و فرهنگی کشــور ایجاد نشــده و 
این هم یکی از مشــکالت جدی در این رابطه اســت و باید با 
فرهنگ ســازی، گفتمان الزم برای تحقق موضوع را در سطح 

جامعه حسابداری و مالی کشور آغاز کنیم.
به هر حــال، در یک جمع بندی خالصــه، می توانم بگویم 
کــه الزم االجرا کردن اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالــی، بدون بسترســازی و تنها با صدور بخشــنامه و ترجمه 
اســتانداردها و بی توجهی به بســترها و زیرساخت های الزم، 
می تواند مشــکالت فراوانی را برای حرفه اعم از دانشگاهیان، 
ســرمایه گذاران،  مدیــران،  حسابرســان،  حســابداران، 
اعتباردهنــدگان و … ایجــاد کند. مــا در بخش هایی قوی و در 
بخش هایی ضعیف هســتیم. در صورت تصمیم به اجرا، باید 
تالش کنیــم با همدلی و همــکاری، هم افزایی بین نهادهای 
مختلــف حرفــه را افزایــش و ایــن کار را به بهتریــن نحو به 

سرانجام برسانیم.
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یکی از ویژگی های استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی اســتفاده از ارزش های جاری در گزارشگری مالی 
اســت. با توجه به مشــکالت تعیین ارزش های جاری 
)متعارف( در بازار ایران، آیا به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالی احتمال دســت کاری در 

صورت های مالی را افزایش نمی دهد؟

دکتر شکرخواه
یکی از مشــخصه های اصلی و شــاید مهم تریــن وجه تمایز 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی با استانداردهای 
ملــی، حجم درخور توجه اســتفاده از ارزش منصفانه اســت. 
اگر خوب به خاطر بیاورم در 7 یا 8 اســتاندارد از استانداردهای 
بین المللی، اســتفاده از ارزش های منصفانه الزامی شده است؛ 
از جملــه می توان به ارائه ســهم اقلیت، ثبت و گــزارش ابزار 
مالــی، ارزشــیابی دارایی های ثابت، کاهــش ارزش دارایی ها 
و برگشــت آن، کاهش ارزش دارایی های نامشــهود و برگشت 
آن و ارزشــیابی اوراق مصون ساز اشــاره کرد که استانداردهای 
مربوط، اســتفاده از ارزش های منصفانه را الزامی کرده است. 
اما در عمل، مســائل و چالش های بالقوه بسیاری در ارتباط با 
ارزش منصفانه وجود دارد که برای مثال می توان به ســه مورد 

آن اشاره کرد:
اول این که، هیئت تدوین استانداردهای بین المللی، استفاده 
گسترده تر از ارزش منصفانه را در پیش گرفته، زیرا معتقد است 
که اطالعات تهیه شــده بر مبنای آن، برای ســرمایه گذاران و 
اعتباردهندگان مربوط تر از اطالعات مبتنی بر بهای تمام شــده 
تاریخــی اســت و چنین معیــاری، وضعیت مالــی فعلی واحد 
گزارشــگر را بهتر منعکس می کند و ارزیابی عملکرد گذشــته و 
چشــم انداز آینده آن را تســهیل می کند. در واقع این دیدگاه، 
مربوط بودن را بر قابلیت اتــکای اطالعات صورت های مالی، 
ارجح می داند. محافظه کاری هم اولویت خود را از دســت داده 
است و تقریبًا مربوط بودن اطالعات، نقش اصلی را در تدوین 

استانداردها ایفا می کند.
این موضوع قابل تأمل اســت، زیرا در کشــورهای دارای 
بازارهای بورس ناکارا یا برخــوردار از بازار ضعیف، مثل بازار 
بورس کشور ما، که حجم سهام شناور و حجم معامالت بسیار 

پایین است، تلقی قیمت های بازار به عنوان ارزش منصفانه و 
اطالعــات مربوط جای تردید دارد. یافتــن یا عملیاتی کردن 
دیگر گزینه ها به عنوان مبانی ارزش منصفانه نیز بسیار سخت 
و شاید غیرعملیاتی باشد. به عالوه این که، خیلی از دارایی ها 
بازار ســاختاریافته ندارند یا در اصل بازار مشخصی ندارند. از 
طرفی، پژوهشهای حسابداری در کشور هم نشان می دهد که 
محافظه کاری با حســاب آرایی برای مدیریت سود، رابطه ای 
معکــوس دارد؛ یعنــی محافظه کاری را بــه راحتی نمی توان 
در شــرایط فعلی بازار رها کــرده و آن را حذف نمود. بنابراین 
با اولویت باید به دنبال رفع این چالش های اساســی باشــیم. 
توسعه بازارهای اولیه و ثانویه و افزایش نقش بازار سرمایه در 
تأمین مالی شــرکت ها می تواند به تقویت و کارایی بیشتر بازار 
منجر شــود و به تدریج اطالعات درخور اتکاتری را در اختیار 

استفاده کنندگان قرار دهد.
دوم این کــه، میــزان کارایــی و وضعیت نقدینگــی بازار 
در تعییــن ارزش منصفانــه مقوله مهمی اســت. کارا نبودن 
بازار، باعث می شــود تا قیمت های جاری بــازار- که مبنایی 
بــرای ارزش منصفانه تلقی می شــود- از قابلیت اتکای کافی 
برخــوردار نباشــد. در چنین شــرایطی، پاییــن بودن حجم 
معامالت و یــا باال بودن تفاوت قیمت هــای خرید و فروش 
می تواند ابهامهای اساســی را در مورد ارزش منصفانه ایجاد 
کــرده و اعتبار صورت هــای مالی مبتنی بــر آن را مخدوش 

سازد.
سوم این که، اگر قیمت های جاری بازار در دسترس باشند، باز 
هم حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، فرصت برنامه ریزی و 
زمان بندی فروش و کسب سود را از مدیران سلب می کند، زیرا 
آنان نمی توانند از طریق زمان بندی فروش دارایی ها بر سود و 

زیان تحقق نیافته در صورت های مالی اثر بگذارند.
الزم بــه ذکر اســت در ایــران نیز اســتاندارد حســابداری 
شــماره 26 »فعالیتهای کشــاورزی« و تجدیدنظر در استاندارد 
حســابداری شماره 15 »ســرمایه گذاریها« که متکی بر استفاده 
گسترده تر از ارزش های بازار بوده است، نیز نه به دلیل احتمال 
دست کاری صورت های مالی، بلکه بیشتر به دلیل فشار مالیاتی 
ناشــی از شناسایی ســودهای تحقق نیافته بر شرکت ها و نبود 
زیرساخت های مالیاتی مناسب، تقریبًا نادیده انگاشته شده اند.
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آیا به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
با توجه به وضعیت قانونی و اقتصادی، از انعطاف پذیری 
حسابداری نمی کاهد؟ چه مشکالت و دشواریهایی ممکن 
اســت پیش رو باشــد و چه راهکارهایی برای پوشش 

مشکالت ممکن است وجود داشته باشد؟

دکتر شکرخواه
در خصوص بخش اول پرســش، یعنــی انعطاف پذیری، باید 
عرض کنم که در اصل هرچه از سطح مبانی نظری به سطوح 
رویه ای و اســتاندارد پایین می آییم، طبیعی است که انعطاف 
کم تر می شــود. چون در حال تعیین خط کــش و قانون برای 
کارهایمان هســتیم، این موضوع در تمامی استانداردها وجود 
دارد، اما به هر حال تشــخیص شــرایط و محتوای رویدادها 
بــرای به کارگیــری رویه های مجاز در اســتانداردها، بر عهده 
حســابداران اســت و بنابراین انعطاف قابل قبولــی در آن ها 
دیده می شود. اما این که استانداردهای بین المللی محدودیت 
بیشــتری در خصوص رویه های مجاز ایجاد کرده باشــد، من 
چنین برداشــتی برایم ایجاد نشــده اســت. البته باز هم باید 
یاداوری کنم که می بایست در شرایط بازار و وجود قیمت های 
درخور اتکا برای به کارگیری استانداردها قرار بگیریم تا بتوانیم 
قضــاوت کنیم که آیا چنین رویه هایی محدودیت اســت یا در 

واقع ضروری بوده اند.
در خصوص بخش دوم پرســش شــما، یعنی مشــکالت و 
چالش های پیش رو، نیز پژوهشــهایی انجام شده و مواردی را 
عنوان کرده اند. من فکر می کنم که نبود هماهنگی بین مراجع 
مختلــف درگیر در موضوع، مباحث فرهنگی، نداشــتن برنامه 
آموزشی مدون در دانشگاه ها، فقدان زیرساخت قانونی به ویژه 
در بخش مالیاتی، و ضعف بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از 
مبانی اصلی تعیین ارزش های منصفانه، چالش های اولویت دار 
این حوزه هســتند. برای رفع آنها هم بایــد ابتدا یک همدلی 
و هماهنگــی کامــل بین مراجــع مختلف ایجــاد و اقدامهای 
فرهنگی برای آشــنایی تمامی ذینفعان موضوع اعم از مدیران 
و ســهامداران شــرکت ها، حســابداران، جامعه حســابداری 
کشور، مراجع اســتانداردگذار و مالیاتی و...، به همراه مقایسه 
مزایــا و منافع کار انجام پذیرد تــا همه در مورد به کارگیری این 

استانداردها به تفاهم برسند.
هم زمــان، دانشــگاه ها نیز بایــد برنامه درســی مدونی را 
برای آمــوزش این حوزه تنظیم و کار آموزش را شــروع کنند. 
آموزش های ضمن خدمت هم برای شاغالن در حرفه از سوی 
انجمن های حرفه ای شــروع شود. دولت و به ویژه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی هم باید از یک طرف زیرساخت های قانونی 
مالیاتی الزم برای اجرا را فراهم کند و از طرف دیگر، با توسعه 
بازارهای متشــکل مالی )ســرمایه و پــول( و کارامدتر کردن 
بازارهای موجــود، زمینه به کارگیری ارزش های منصفانه قابل 
اتکاتری را ایجاد کنند. اگر همه دســت به دست هم دهند این 

چالش ها به آسانی برطرف خواهد شد.

در مطالب قبلی به الزام های به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی برای کشور ما اشاره کردید. 
با وجود این به طور مشخص این فرایند با چه الزامهایی 

برای کشور ما همراه است؟

دکتر شکرخواه
گرچه در پرسش قبلی شما به طور تقریبی به بخشی از موارد و 
راهکارها اشــاره کردم، ولی در اینجا خوب است به شیوه اجرا 
و نحوه به کارگیری اســتانداردها نیز اشاره کنم. به طور خالصه 

می توان این الزامها را برشمرد:
• تصمیم گیری استراتژیک )راهبردی( در خصوص به کارگیری 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی در کشور و شیوه 
آن بــا توجه به تجربه های دیگر کشــورها- یعنی انتخاب مدل 

پذیرش یکباره و یا پذیرش با تأخیر،
• بسترسازی مناســب فرهنگی و سیاسی در خصوص مزایای 

به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی،
• آموزش اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در سطح 

دانشگاه ها و انتشار کتابهای آموزشی مناسب،
• اصــالح قوانین مالیاتی در کوتاه مــدت مانند تبیین چگونگی 
مواجهه مالیاتی با ســودهای تحقق نیافته ناشی از کاربرد وسیع 
ارزش هــای منصفانــه و اصــالح زیرســاخت های مالیاتی در 

درازمدت برای اجرای موضوع مالیات های انتقالی، و
• توســعه کّمی و کیفی بازارهای مالی به منظــور ایجاد مراجع 

کارای ارائه و پایش ارزش های منصفانه.
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مناسبات با مراجع بین المللی و دیگر کشورها چه اهمیت 
و نقشی در این فرایند دارد؟ مناسبات مراجع حسابداری 
کشــور ما با مراجع دیگر کشــورها و مراجع بین المللی 

حسابداری چگونه خواهد بود؟

دکتر شکرخواه
اســتفاده از تجربه های کشــورهای جهان در حوزه استفاده از 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالــی اهمیت زیادی 
دارد. با مطالعه تطبیقی شرایط فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، 
آموزشــی و قانونی کشور با دیگر کشورها و مشاهده پیامدهای 
ملموس به کارگیری اســتانداردها، می توان مدل بهینه استفاده 
از اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را در سطح ملی 
ترسیم و اجرا کرد. به طور کلی، کشورهایی که از استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی استفاده کرده اند به دو دسته تقسیم 

می شوند:
• کشــورهایی که پذیرش یک بــاره را در دســتور کار خود قرار 

داده اند )مانند کشور کویت(.
• کشــورهایی که پذیرش بــا تأخیر را در دســتور کار خود قرار 

داده اند. این کشورها خود به دو دسته تقسیم می شوند:
1- کشــورهایی ماننــد چین، کــه با رویکرد هماهنگ ســازی 
به اســتانداردهای بین المللی وارد شــده اند. این کشــورها در 
کوتاه مدت استانداردهای بین المللی را جایگزین استانداردهای 
ملی خــود نمی کننــد، بلکــه تــالش می کننــد در درازمدت 

استانداردهای ملی و بین المللی را هماهنگ نمایند.
2- کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استانداردهای بین المللی را با 

پذیرش تصویبی وارد حسابداری خود کرده اند؛ یعنی اصالحات 
و یا الحاقهایی را با توجه به شــرایط خاص صنایع و کشور خود 

لحاظ کرده تا از طیف بیشتری از ذینفعان حمایت کنند.
ما هم باید با بررســی و مطالعه، یکی از این شیوه ها را اتخاذ 
کنیم. طبیعی اســت که مناسبات بیشــتر با مراجع بین المللی و 
دیگر کشورها، زمینه های تصمیم گیری بهتر را فراهم می کند. 
از طرفی این گونه روابــط می تواند در میان مدت و درازمدت به 
ارتقای جایگاه حرفه ای حسابداری کشور و نقش آفرینی بیشتر 

در فعالیت های بین المللی منجر شود. 
به امیــد روزی که ما پیشــنهاددهنده اســتاندارد یا رویکرد 
جدیدی در ســطح حسابداری دنیا باشیم. این هدف با توجه به 
پتانسیل نیروهای جوان، تحصیل کرده و مشتاق کشور، هدف 
دور از ذهنی نیســت، به ویژه در حوزه مباحث اســالمی که هم 
در سطح نظری و هم در سطوح عملیاتی، کمتر به آن پرداخته 

شده است. به امید آن روز، انشاا….

از وقت درخورتوجهی که بــرای این گفتگو صرف کردید 
بســیار متشــکریم. مطالب این گفتگــو، رهنمودهای 
پرارزشــی را برای کســانی فراهم می کنــد که دغدغه 
را  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  به کارگیری 
دارند؛ حتی برای کســانی که دیدگاهشان با دیدگاه شما 
همســو نباشد. ما هم مثل شما، آرزو می کنیم که در آینده 
نزدیک حضوری مؤثر در تحول های حســابداری جهان 

داشته باشیم.

سطح دانش و آگاهی
جامعه حرفه ای و دانشجویان حسابداری کشور

نسبت به
بسیاری از کشورهای منطقه و

حتی دنیا
مناسب تر و بهتر است




