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مقدمه 
گزارشگری مالی دامنه وسیعی از گزارشها را دربرمی گیرد که صورتهای مالی از اساسی ترین بخش های آن است. کیفیت گزارشگری 
مالی به معنای توان صورتهای مالی در انتقال صحیح اطالعات عملیات شرکت و به طور خاص، پیش بینی توان جریانهای نقدی 
مورد انتظار آن به ســرمایه گذاران است )باب الحوائجی، 1391(. گزارشگری مالی یكی از سازوکارهایی است که می تواند عملكرد 

بازارهای سرمایه را بهبود ببخشد. 
انتظاری که اســتفاده کنندگان اطالعات مالی از شــرکتهای بزرگ و فعال در بازار ســرمایه دارند این اســت که اطالعات مالی و 
گزارشــگری آنها از کیفیت باالیی برخوردار باشــد؛ زیرا درصورتی که کیفیت گزارشگری مالی شرکتها افزایش یابد، انتظار می رود 
ارزش شــرکت نیز افزایش یابد. کیفیت باالی گزارشــگری می تواند نگرانی های ســرمایه گذاران را درباره اطالعات داخلی تا حد 
زیادی مرتفع کند. همچنین، انتشار عمومی اطالعات با کیفیت از سوی مدیریت باعث کاهش نبود تقارن اطالعاتی میان مدیریت 

و دیگر استفاده کنندگان خواهد شد.
براســاس مطالعــات صورت گرفته، کاهش نبود تقارن اطالعاتی به نوبه خود منجر به کاهش هزینه ســرمایه، کاهش ریســک 
اطالعاتی، افزایش توان پیش بینی جریانهای نقدی، بهبود ارزشــیابی شــرکت و همچنین افزایش نقدشــوندگی ســهام می شود 

)اردستانی، 1386(. 
انتظار استفاده کنندگان از اطالعات مالی، استفاده از اطالعاتی دقیق، روشن و درخور اتكا است؛ چرا که آنان قصد دارند با تكیه 
بر این اطالعات، ســرمایه های خود را در بخشــهای مهم اقتصادی ســرمایه گذاری کنند. به همین دلیل به صورتهای مالی اتكا 

می کنند که مبتنی بر استانداردها باشد. 

 محمود پیوندی، علی بهرامی نسب، علی شاهی 

اهمیت و ماهیت استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی و تأثیر آن بر کیفیت 

گزارشگری مالی و حسابداری 
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استانداردها، مقررات الزم االجرایی هستند که حسابداران را در اجرای کارشان راهنمایی کرده و باید مطابق با شرایط محیطی هر 
کشور تدوین شوند. تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری، مانع از بروز رفتارهای فرصت طلبانه شده و اطالعات 
سودمندی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. استانداردها، قوانینی کاربردی هستند که حسابداران را در تهیه صورتهای مالی 

که بخش اصلی گزارشگری مالی است، یاری می کنند )وکیلی فرد و علی اکبری، 1388(. 
در طول سال های اخیر، بسیاری از کشورها به استفاده استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی تمایل پیدا کرده و با پذیرش این 
اســتانداردها سعی کرده اند گزارشــهای مالی را به گونه ای تهیه کنند که با گزارشهای دیگر کشورهایی که از استانداردهای بین المللی 

استفاده می کنند، قابلیت مقایسه داشته باشد. 
اما شــرایطی که استانداردهای بین المللی مطابق با آن طرح ریزی شــده، به طور کامل متفاوت از شرایط کشور ما بوده است. در 
کشورهایی که پایه گذار استانداردهای بین المللی بودند، مالكیت از مدیریت از نظر محتوایی به طور کامل تفكیک شده، تأمین مالی 
از طریق بازارهای سرمایه صورت می گیرد و تورم ناچیزی در این کشورها وجود دارد. در حالی که در جوامع در حال توسعه، مالكیت 
تنها از نظر شــكل از مدیریت جدا شــده و مالک اصلی، دولت است؛ تأمین مالی از طریق بانكها صورت می گیرد و تورم حاد وجود 
دارد. به همین دلیل، تاکنون استانداردهای گزارشگری مالی در ایران با استانداردهای بین المللی متفاوت بوده است )وکیلی فرد و 

علی اکبری، 1388(. 
حسین عبده تبریزی، رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار در همایش حسابرسان داخلی خبره که در تابستان سال جاری 
برگزار شــد، ابراز داشــت که به کارگیری و اجرایی کردن استانداردهای حســابداری در حوزه گزارشگری، بدون شك چالش مهمی 

است؛ زیرا کشور ما بسیاری از عناصر اساسی گزارش دهی و زیرساختهای آن را ندارد )دنیای اقتصاد، 1394(.

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و 
حسابداری 

شــفافیت در بازارهای مالــی و کاهش نبود تقــارن اطالعاتی بین 
سرمایه گذاری و صاحبان شرکتها از مهمترین عوامل مؤثر در رابطه 
با عملكرد مناســب تخصیصی بازارهای مالی اســت. کشورهای 
مختلف در شــرایط عادی، اســتانداردهای متفاوتی برای محاسبه 
ســود و تهیه صورتهــای مالی دارند کــه حاصل ایــن امر، وجود 

تفاوتهای درخور توجه در نحوه و نتیجه های گزارشگری است. 
وجــود تفاوتها در نحوه گزارشــگری مالی می توانــد به عنوان 
یک محدودیت برای ســرمایه گذار در رابطه با موقعیتهای بیشتر 
برای ســرمایه گذاری قلمداد شــود. صورتهای مالی که با استفاده 
از مجموعه ای از استانداردهای حســابداری مشترك ارائه شوند، 
می توانند سرمایه گذار را در فهم بهتر شرایط مختلف سرمایه گذاری 
یــاری کننــد. از اینرو، دلیــل اهمیــت پذیرش اســتانداردهای 
بین المللی و استانداردســازی گزارشــگری مالی را می توان ایجاد 
یكپارچگی و یكسان ســازی رویه های حسابداری و مقایسه پذیر 

بودن صورتهای مالی شرکتها میان کشورهای مختلف و افزایش 
.(Palea, 2013) سرمایه گذاری های برون مرزی استنتاج کرد

برای مدتها، نیــاز به یك مجموعه بین المللی اســتانداردهای 
گزارشگری مالی با کیفیت باال آشكار بوده است. فرایند همگرایی 
جهانی به سمت مجموعه ای جهانی از استانداردها از سال 1973 

هدف استانداردهای بین المللی

این است که

مقایسه های بین المللی را

تا حد ممکن

افزایش دهد
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و زمانی شــروع شد که 16 حســابدار حرفه ای و 
متخصص از کشورهای استرالیا،  کانادا، فرانسه، 
آلمان، ژاپن، مكزیك، هلند،  انگلستان و امریكا، 
موافقت کردند تــا کمیته تدوین استانداردهای 
بین المللی حســابداری1 را شــكل دهند که در 
ســال 2001 دوبــاره بــا عنــوان هیئت تدوین 
استانداردهای بین المللی حسابداری2 سازمان 
یافــت. این هیئــت، اســتانداردهای بین المللی 
و بیانیه هــای مربوط را که در مجمــوع با عنوان 
مالی3  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
شناخته شده اند، ایجاد کرده و گسترش می دهد. 
انتظار بر آن اســت که به کارگیری استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی در سطح بین المللی 
برای ســرمایه گذاران و دیگر اســتفاده کنندگان از 
صورتهای مالــی از نظر کاهش هزینه مقایســه 
افزایش  و  موقعیتهای مختلــف ســرمایه گذاری 
کیفیــت اطالعــات دریافتــی از صورتهای مالی 

شرکتهای مختلف، مفید و قابل استفاده باشد. 
در مورد میزان ارتبــاط اطالعات تلفیقی در 
مفهوم اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالــی، مجموعه ای از مطالعــات تجربی وجود 
دارد که افزایــش ارزش بازار را پیرو به کارگیری 
اســتانداردهای یادشــده، اثبــات کرده اســت 
(Barth et al., 2008). همچنین، مطالعاتی 

وجود دارد که نشان می دهد این استانداردها منجر 
به افزایــش در ارزش بازار مرتبــط با صورتهای 
 .(Kaleo, 2007) مالی تلفیقی نشــده اســت
نتیجه مطالعه جدیدی که در رابطه با به کارگیری 
گزارشگری  بین المللی  اســتانداردهای  اجباری 
مالــی در زمــان ارائه صورتهای مالــی تلفیقی 
انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری 
این اســتانداردها بــا بهبود کیفیــت اطالعات 

حسابداری همراه شده است. 
مالی،  گزارشگری  بین المللی  اســتانداردهای 
مجموعه ای از اصولی است که برای برقرار کردن 

یك نظم در گزارشگری مالی و قواعد حسابداری 
به منظور ســازگار شــدن در سراسر جهان منتشر 
شــده اســت. در این مفهوم، کار اســتانداردها 
تضمین کردن زبانی مشــترك در یك خط مشــی 
مالی اســت که با به کارگیری این استانداردها در 

سراسر جهان میسر می شود. 
دیگــر ویژگی مهم اســتانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی این است که مانع از زیان دیدگی 
به خصــوص  و  وابســته   اســتفاده کنندگان 
به دلیل  مالــی  از صورت هــای  ســرمایه گذاران 
اطالعات ناقص یا فریبنده داده های مالی جاری 
و اطالعــات دیگر شــرکتهای مرتبط که ممكن 
اســت بر وضعیت مالی آینده یك شــرکت تأثیر 

.(Palea, 2013) بگذارد، می شود
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از 
ســوی هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری تدوین و منتشر می شوند. هدف این 
امر آن اســت که مقایسه های بین المللی را تا حد 
ممكن افزایش دهد. به تازگی بیش از 140 کشور 
تصمیم گرفته اند تا خود را برای اســتفاده از این 
اســتانداردها در گزارشــگری مالی، وفق دهند. 
برای مثال، تمام شرکتهای اروپایی پذیرفته شده 
در بازارهای ســرمایه اروپا، از ژانویه سال 2005 
در حــال اســتفاده از اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی برای گزارشگری مالی بوده اند 
و کانادا و ژاپن در ســال 2011 با این استانداردها 

سازگار شده اند.

مزایا و چالشهای به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی 
مزایا

بین المللی  اســتانداردهای  به کارگیــری  مزایای 
گزارشگری مالی به طور کلی مرتبط با جنبه های 
شفافیت، همسان ســازی و سازگاری صورتهای 

تحقیقهای اولیه 

که در رابطه با

اثر پذیرش 

و

به کارگیری

استانداردهای 

بین المللی

بر کیفیت

گزارشگری مالی

انجام شده

دارای

نتایج متناقصی

بوده است
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مالــی و کاهــش موانــع ناشــی از نبــود تقارن 
اطالعاتــی در حوزه تأمین مالی اســت. به طور 
خاص، مهمترین مزیتهای حاصل از به کارگیری 

این استانداردها عبارتند از: 
• افزایش مقایسه پذیری صورتهای مالی،

• افزایش شفافیت و دقت گزارشگری مالی، و
• کاهش هزینه های تطبیق صورتهای مالی.

چالشها 
در کنار مزایایی که اســتفاده از گزارشگری مالی 
بین المللی دارد، چالشــها و مشكالت مترتب بر 
به کارگیری آن نیز باید در نظر گرفته شــود که در 
ادامه به مهمترین این چالشها اشاره خواهد شد. 
الــف- اســتفاده از ارزش منصفانه: اســتفاده از 

بهای تمام شــده، روشــی اســت کــه به صورت 
سنتی مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد؛ اما 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، روش 
ارزش منصفانه را جایگزین این روش حسابداری 
می کند. طرفــداران اســتفاده از ارزش منصفانه 
معتقدند که باید گزارشــهای مالی آینده نگر باشند 
و بتواننــد به ســرمایه گذار در تصمیم گیری برای 
سرمایه گذاری در آینده کمك کنند؛ اما در مقابل، 
اطالعات روش بهای تمام شده گذشته نگر بوده و 

نمی تواند این مقصود را براورده سازد. 
ب- شرایط اقتصادی و سیستمهای حسابداری 

نامشابه: استفاده از اســتانداردهای گزارشگری 

انعطاف پذیــری  از  هماهنــگ  و  یكســان 
حســابداری می کاهد. از طرفی، استانداردهای 
حســابداری نمی تواند در تمام جوامع با وضعیت 
اقتصــادی،  قانونی و محیطی مختلف مناســب 
و به راحتی قابل اجرا باشــد. برای مثال، شرایط 
بازارهــای مالی و به ویژه بورس در کشــورهای 
اتحادیه  توسعه یافته ای مانند کشــورهای عضو 
اروپــا و کشــور امریكا بــا کشــورهای در حال 
توســعه ای مانند ایران، متفاوت است. هر چند 
که در حــال حاضر اقتصاد جهان در حال حرکت 

به ســمت جهانی ســازی اســت، اما باید توجه 
داشت که بسیاری از کشورها همچنان براساس 

شرایط خاص خود عمل می کنند. 
ذینفع:  گروه های  تمام  منافع  ج- حفظ نشــدن 

شــرکتهای چندملیتی، شــرکتهای کشــورهای 
پیشرفته، ســرمایه گذاران کشــورهای پیشرفته 
یا شــرکتها و ســرمایه گذاران کشورهای در حال 
توســعه از جملــه ذینفعــان اصلی اســتفاده از 
استانداردهای گزارشگری مالی هستند. هر یك 
از این گروه ها دارای منافعی هستند که بعضی از 

آنها در یك راستا قرار نمی گیرند.

کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشــگری مالی عبارت اســت از دقت 
اطالعــات گزارش شــده بــرای تشــریح بهتر 
عملكرد شــرکت. در عمل، اطالعــات مربوط 
به جریــان وجه نقد شــرکت از جمله اطالعات 
مورد عالقه سرمایه گذاران است. این تعریف از 
کیفیت گزارشگری مالی منطبق بر تعریف هیئت 
تدوین استانداردهای حسابداری به دست می آید 
که عنوان می کند یكی از هدفهای گزارشــگری 
مالی، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمایه گذاران 
بالقوه بــرای کمک به تصمیم گیــری منطقی و 
ارزیابی جریان وجه نقد مورد انتظار شرکت است 

.(Biddle et al., 2009)

استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و کیفیت گزارشگری مالی و 

اطالعات حسابداری
اســتانداردهای  بنیادیــن  اقتصــادی  وظیفــه 
حســابداری، فراهم کردن توافقــی درباره این 
است که چگونه معامالت تجاری بااهمیت اجرا 
می شــوند. تضمین افشــای کیفیــت اطالعات 
مالــی نیز برای کاهــش نبود تقــارن اطالعات 
الزامی اســت. وجود پیشــرفت هایی در کیفیت 

پیشنهاد می شود

برای تدوین

استانداردهای ملی

به تأثیرگذاری آن بر

معیارهای کیفیت

از دیدگاه

سرمایه گذاران

توجه شود
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حسابداری که در نتیجه پذیرش اختیاری استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی می باشــد، نبود تقارن اطالعات بین مدیران و 
ســهامداران را کاهــش می دهد و این امر ممكن اســت از طریق 
مدیریت درامد، هزینه ســرمایه کمتــر و قابلیت باالی پیش بینی 
درامدهای آینده شــرکتها، به وســیله ســرمایه گذاران میسر شود 

 .(Barth et al., 2008)

مطالعه درباره رابطه کیفیت گزارشــگری مالی بر تنوع اندازه ها 
در اندازه گیری کیفیت آن، ارائه، به موقع بودن، فناوری، پشتیبانی 
اســتفاده کنندگان، قابلیت استفاده و سیستم اطالعات حسابداری 
تمرکز دارد. مطالعات تجربی گذشته تأثیر پذیرش استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی یــا اســتانداردهای بین المللــی 
حسابداری در اروپا  بر درک ســرمایه گذاران از کیفیت حسابداری 
قبل از پذیرش اســتانداردها و فراهم کــردن مدارکی در مورد بعد 
از پذیرش آن را مورد تحقیق و بررســی قرار داده اســت. یافته ها 
اشاره دارد شــرکتهایی که به طور ارادی به ســمت استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی و حســابداری تغییر رویه می دهند، 
انگیزه هایی برای بهبود بخشــیدن شفافیت و کیفیت گزارشگری 

مالی دارند )رحمانی و علیپور، 1390(. 
کالئو (Kaleo, 2007) به بررســی اثر پذیرش استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی بر مقایسه پذیری و ارتباط گزارشگری 
مالی در اســپانیا پرداخت. وی نشان داد که مقایسه پذیری داخلی 
بعد از پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  نسبت به 
قبل آن کاهش یافته اســت. این مطالعه نشان می دهد در صورت 
استفاده همزمان از اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و 
اســتانداردهای حســابداری ملی، مقایســه پذیری داخلی کاهش 
می یابد. او همچنین دریافت که در زمان استفاده از استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی، شــكاف بین ارزش دفتری و بازار 

بیشتر می شود. 
نتیجه هــای پژوهشــهایی کــه در رابطــه با پذیــرش الزامی 
استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی و کیفیت حسابداری 
وجود دارد، تا حدودی متفاوت است. اگرچه مقاله های جدید این 
مطلب را تأیید می کنند که کیفیت بهتر اطالعات حســابداری در 
میان شرکتهایی است که استانداردهای بین المللی را اجرا کرده  اند 
(Christensen et al., 2008)، مســئله ای که جای تأمل دارد 

این است که آیا به کارگیری استانداردهای بین  المللی گزارشگری 

مالی، تأثیر فزاینده ای بر کیفیت حســابداری دارد یا این که بهبود 
کیفیت مشاهده شــده، نتیجه اجرای تغییرهــای دیگری به  طور 

همزمان با پذیرش استانداردها بوده است.
 (Daske et al., در مطالعــه ای، داســکه و همکارانــش
(2007 تأثیرهــای بازار ســرمایه را که ناشــی از پذیرش اجباری 

اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اســت، مورد بررسی 
قرار دادند. آنهــا مدارکی یافتند که با کاهش نبود تقارن اطالعاتی 
در ارتباط با پذیرش الزامی اســتانداردهای بین الملی گزارشــگری 

مالی، سازگار است. 
بین المللــی در  تفاوتهــای  از  کــردن بســیاری  بــا محــدود 
استانداردهای حســابداری و استانداردسازی اشكال گزارشگری، 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بسیاری از تغییرهایی 
را کــه تحلیلگران به مرور زمان برای قابلیت مقایســه بین المللی 

اطالعات مالی شرکتها ایجاد کرده بودند، محدود می کنند.
 (Dimitropoulos et al., 2013) دیمیتروپولوس و همکارانش
اثر اســتفاده از اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالــی بر کیفیت 
اطالعات حسابداری در شــرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
آتن را بررســی کردند. آنها نشــان دادند که به کارگیری اســتانداردهای 
حسابداری موجب افزایش کیفیت اطالعات حسابداری از لحاظ شناخت 
زودتر زیان، کاهش مدیریت ســود و افزایــش محتوای اطالعاتی ارقام 

حسابداری شده است.
در ایــران نیز در رابطه با اثر به کارگیری و تغییر اســتانداردها بر 
گزارشــگری مالی، تحقیقاتی انجام شده اســت که حاکی از تأثیر 
نداشــتن به کارگیری یا تغییر اســتانداردها بر کیفیت گزارشــگری 
مالی اســت. به عنوان نمونه، وکیلی فــرد و علی اکبری )1388( 
تأثیر به کارگیری اســتانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری 
مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد 
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بررسی قرار دادند. نتیجه حاصل شده نشان می دهد که کیفیت 
گزارشــگری مالــی در دوره قبل و بعد از تدوین اســتانداردها، 
تفاوت معنی داری نداشــته اســت. باب الحوائجی )1391( نیز 
تأثیر اجرای استانداردهای حسابداری را بر کیفیت گزارشگری 
مالی در شرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران 
بررســی کرد. نتیجه حاصل شده نشــان می دهد که اطالعات 
مالی گزارش شــده تحت اســتانداردهای حســابداری، تفاوت 

معناداری با اطالعات مالی قبل از الزام استانداردها ندارد. 

نتیجه گیری
این مقاله نشــان می دهد تحقیقهای اولیه ای که در رابطه با اثر 
پذیرش و به کارگیری اســتانداردهای بین المللی حسابداری بر 
کیفیت گزارشــگری مالی انجام شــده، دارای نتایج متناقضی 
بوده اســت؛ اما بیشــتر محققان در طول چند سال اخیر نشان 
داده انــد کــه به کارگیری اســتانداردهای حســابداری، موجب 
افزایش کیفیت اطالعات حســابداری از لحاظ شــناخت زودتر 
زیــان، کاهش مدیریت ســود و افزایش محتــوای اطالعاتی 
ارقام حسابداری می شود. به کارگیری استانداردهای بین المللی 
که موجب شــفافیت اطالعاتی هرچه بیشــتر بازار ســرمایه و 
ارتقای جایگاه بین المللی کشــور شــود، نیازمنــد همفكری و 
همكاری متقابل ســازمانها و نهادهای مرتبطی چون سازمان 
حسابرســی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس و 
سازمان امور مالیاتی اســت. همچنین برای به کارگیری موفق 
این اســتانداردها باید با نگاهی واقع بینانه به چالشها و وضعیت 
موجود توجه شــود. با توجه به این که نتایج پژوهشــهای اخیر 
در کشــورمان در این باره به طور کلی حاکی از تأیید نشدن تأثیر 
تغییرهای اســتانداردهای حســابداری بر بیشــتر شاخصهای 
کیفیت اطالعات حســابداری بوده اســت، پیشــنهاد می شود 
برای تدوین استانداردهای ملی به تأثیرگذاری آن بر معیارهای 
کیفیت اطالعات از دیدگاه ســرمایه گذاران توجه شــود. ضمن 
این که این تحقیقها و مطالعه ها در ابتدای راه قرار دارند و الزم 
است بررسی های گســترده تری انجام گیرد؛ زیرا ممكن است 
روابط نامعلوم و جدیدی بین این عوامل وجود داشــته باشد یا 
استفاده از معیارهای دیگری که بر نتایج اثرگذارند، باید شناخته 

شده و مورد لحاظ قرار گیرد. 

پانوشتها:
1- International Accounting Standards Committee 
(IASC)
2- International Accounting Standards Board (IASB)
3- International Financial Reporting Standards (IFRS)
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