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مقدمه
مقاله حاضر وضعیت بهره برداری جهانی از اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی1 را بررسی کرده  و دیدگاهی 
برای چشم انداز گزارشگری مالی جهانی مطرح می کند. تحولی که در راستای به کارگیری کشورهای جهان از استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی به وجود آمده اســت، یکی از بزرگترین تحولهای تاریخ گزارشــگری اســت. اگرچه بسیاری از 
کشــورها به واسطه حضور در بازارهای بورس جهانی، به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را مجاز  شمرده 

یا الزامی کرده اند، اما تغییر نگرش در زمینه کاربرد همگانی این استانداردها، کماکان ناتمام مانده است.
ایــن موضوع در زمینه الــزام و یا مجوز به کارگیری اســتانداردها و در زمینه اجرایی کردن و کاربرد متفاوت اســتانداردها 
در سراســر جهان، مصداق دارد. افزون بر این، هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری2 دستور جلسه ای 
به منظور بهبود اســتانداردهای موجود در برنامه کاری خود قرار داده است. بدین ترتیب این گونه استنباط می شود که رسیدن 

به هدف عالی، که گزارشگری مالی باکیفیت در سطح جهان است، تاکنون تحقق نیافته است.
در واقــع، دســتیابی به این هدف هیچ گاه به طــور کامل محقق نخواهد شــد؛ چرا که همواره میــان برنامه ریزی و اجرا 
تفاوت هایی وجود دارد. به رغم نامشــخص بودن تفاوتها در به کارگیری و اجرای استانداردها، تصمیم گرفتن زودهنگام برای 
صرف نظر کردن از این هدفها که مزایای درونی برای آینده  دارند، امری نا به جاست. به  عبارت  دیگر،  باید طرحهایی برای 

مرحله بعدی گذر به سوی گزارشگری مالی جهانی ریخته شود.

ترجمه و تلخیص: سمانه آقاکاظم شیرازی، محمدامین قنبری تفرشی
Mary E. Barth

تفسیری بر
چشم اندازهای گزارشگری مالی جهانی
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فزونی منافع بر مخارج گزارشگری مالی جهانی
همان گونــه کــه جاکوب ســل (Jacob Soll) تاریخدان در 
کتاب خود با عنوان »پاســخگویی مالی،  پیروزی و شکســت 
ملل: یک فرض« بیان می کند که حسابداری مالی را می توان 
بدعت گــذار یک جامعه مرفــه دانســت (Soll, 2014)، در 
حــال حاضر، اســتفاده از نظام گزارشــگری مالــی جهانی را 
می توان بخشــی از ایــن بدعت گذاری ها دانســت. چارچوب 
مفهومی به عنوان زیر بنای گزارشــگری مالی بیان می دارد که 
مأموریت گزارشــگری مالی، “فراهــم آوردن اطالعات مالی 
سودمند درباره واحد گزارشگر به منظور ارائه به سرمایه گذاران 
بالفعــل و بالقوه، اعتباردهنــدگان و دیگر بســتانکاران برای 
تصمیم گیری در راســتای تأمین منابع واحد تجاری” اســت و 
تصریح کرده که اســتفاده کنندگان اصلی و بنیادین گزارشهای 
مالی، تأمین کنندگان سرمایه برون ســازمانی هستند که برای 
تصمیم گیری های اقتصادی خود منبعی به غیر از گزارشــهای 
.(IASB, 2010; FASB, 2010)  مزبور در دسترس ندارند
در ارتبــاط بــا فزونــی منافــع بــر مخــارج بــه کارگیری 
اســتانداردهای گزارشــگری مالی جهانی، بحثهای بسیاری 
وجــود داشــته و تحقیقهــای دانشــگاهی شــواهدی در این 
راســتا ارائه کرده اند (SEC, 2007). مزیــت اصلی این نوع 
گزارشگری، قابلیت مقایسه باالی اطالعات است. همان گونه 
که می دانیم، یکی از ویژگی های اطالعات حسابداری قابلیت 
مقایسه اســت که به استفاده کنندگان از صورتهای مالی امکان 
می دهد تا وجوه افتراق و تشــابه میــان اقالم صورتهای مالی 
را شناســایی و ارزیابی کنند. در ابعاد وسیعتر، قابلیت مقایسه 
به تأمین کنندگان ســرمایه برون ســازمانی امــکان می دهد تا 
تصمیمهای آگاهانه تــری بگیرند که منجر به تخصیص بهینه 

.(Barth et al., 2012) سرمایه شود
در بســیاری از کشــورها، قابلیــت مقایســه باالتــر، کیفیــت 
 (Barth et al., گزارشــگری مالــی را نیــز افزایــش داده اســت
(2008. کیفیت باالی گزارشــگری مالی نیز به اتخاذ تصمیمهای 

مناســب کمک می کند. کیفیت گزارشــگری مالی تنهــا به اعمال 
موازین اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی وابسته نیست؛ 
بلکه با اجرای یکنواخت استانداردها نیز مربوط است. ترکیب موارد 

یادشده، قابلیت مقایسه گزارشگری مالی را تضمین می کند.

در این راســتا، اســتفاده کنندگان از صورتهــای مالی باید 
نحوه تفســیر و تلفیق اطالعات مالی گوناگونی را که در فرایند 
تصمیم گیــری آنها تأثیرگذار اســت، بیاموزند. حسابرســان 
و قانون گــذاران نیــز بایــد الزامهــا و قوانین ضــروری برای 
قضــاوت مرتبط با اجرای آنهــا را درك کنند. همچنین، افراد 
دانشــگاهی بایــد منابع تدریس خــود را تغییــر داده و روش 
تبیین آن به دانشــجویان را برای کمک به تفکر آنان در حوزه 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، فراگیرند. برخی 
معتقدند دســتیابی به اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی به بهای حذف برخی از الزامهای خاص کشــور اســت 

.(Ball et al., 2000)

با وجود تفــاوت در محیطهای اقتصــادی، اصول و مبانی 
اقتصادی در تمامی آنها جاری است. به میزانی که استانداردها 
تمرکز بیشتری بر اصول اقتصادی داشته باشند، نبود اطالعات 
مرتبط با نبود الزامهای خاص کشــور کاهش خواهد یافت. در 

رسیدن به هدف عالی

گزارشگری مالی با کیفیت

در

سطح جهان

تاکنون

تحقق نیافته است
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این راســتا، نادیده گرفتن الزامها در به کارگیری استانداردها، 
دســتکم در مرحلــه گــذار، از طریــق ایجــاد هزینه هــای 
اضافی، تأثیر مخربی به همراه خواهد داشــت. برای مثال، 
ســرمایه گذاران انفرادی که با الزامها و مفاهیم بازار ســرمایه 
آشــنا نیســتند، ممکن اســت در ابتدای امر با مشکالتی در 
به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی روبه رو 

شوند.

کشورهای پذیرای استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی

دســتیابی به هدف کاربرد جهانی اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی، تمامی شــرکتهای فعال را ملزم به رعایت 
ایــن اســتانداردها می کند. بیــش از 100 حوزه به اســتثنای 
 ایاالت متحد امریکا، ژاپن و چین، اســتانداردهای بین المللی 

.(Pacter, 2014) گزارشگری مالی را پذیرفته اند
 اگرچــه به کارگیــری گزارشــگری مالــی جهانــی بــرای 
ســالهای پی درپی به تعویق افتاده بود،  اما با الزام شرکتهای 
پذیرفته شــده بورس کشــورهای گوناگون از جملــه اتحادیه 
اروپــا، اســترالیا و آفریقــای جنوبــی در ســال 2005، این 
موضوع از ســر گرفته شــد. پیــش از این در ســال 2001، 
هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابداری به منظور 
ایجاد استانداردهای گزارشــگری مالی قابل قبول در سراسر 
جهان، تشــکیل شــد. این هیئت، به تدوین مجموعه ای از 
اســتانداردهای گزارشگری مالی با کیفیت در سطح بازارهای 

جهانی پرداخت. 

از زمــان اعالم گرایــش اتحادیه اروپا به اســتانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی در ســال 2002 تــا زمان 
الزم االجــرا شــدن آن در ســال 2005، ســرعت تدویــن 
اســتانداردهای گزارشــگری مالی قابل اســتفاده در سراسر 
جهان، دســتکم در دنیای گزارشــگری مالــی خیره کننده و 

بی سابقه بوده است.
بــا وجود آن کــه کانادا از اولیــن کشــورهای عالقه مند و 
موافــق به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالــی نبوده، اما همواره در این زمینه به ایفای نقش پرداخته 
و دارای جایگاهــی بااهمیــت در دنیــای گزارشــگری مالی 
اســت. کارشناســان و افراد متخصص در حوزه گزارشگری 
مالی و تدوین اســتانداردهای این کشــور از ابتــدا در تدوین 
استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی فعالیت داشته و 
بــا ارائه تجربه های مفید خود به بهبــود کیفیت و اعتباردهی 
این استانداردها یاری رسانده اند. تصمیم کانادا مبنی بر الزام 
کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در نهادهای 
عمومی در سال 2011  گامی مهم در گزارشگری مالی جهانی 

بوده است.
این امر نه تنها به دلیل نقش بااهمیت این کشــور در بازار 
ســرمایه، بلکــه به دلیل روابــط تنگاتنگ تجــاری کانادا با 
ایاالت متحــد امریکا و به کارگیری اصول پذیرفته شــده 
حســابداری3 به وســیله بســیاری از بزرگترین شرکتهای 
فعال در بورس ایاالت متحد امریکا اســت؛ بنابراین پذیرش 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به وسیله کانادا، 
پیام روشــنی در حمایت از اســتانداردهای مدون پیشرفته 

 بازارهای سرمایه بین المللی

خواستار به کارگیری

گزارشگری مالی جهانی

هستند
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از ســوی جامعه جهانی حســابداری به عنوان مبنایی برای 
گزارشگری مالی جهانی خواهد بود.

ایاالت متحد امریکا
بین المللــی  اســتانداردهای  به کارگیــری  در  الــزام  نبــود 
گزارشــگری مالــی از ســوی مؤسســه های امریکایــی، 
موجب نگرانی شــده اســت. این نگرانی از آن روی است 
که ایاالت متحد در تشــکیل هیئت تدوین اســتانداردهای 
بین المللی حســابداری مالــی، نقش کلیدی برای انتشــار 
اســتانداردهای گزارشــگری مالی جهانی داشته است. در 
حقیقت، ساختار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
براساس ساختار ســازمانی هیئت تدوین استانداردهای 
این،  افزون بر  الگوسازی شده اســت.  حسابداری مالی4 
همگرایــی میــان اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی و اصول پذیرفته شــده حسابداری از اولویتهای هیئت 
تدوین اســتانداردهای حســابداری مالــی و هیئت تدوین 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری اســت. همچنین از 
ســال 2001، تمرکز اصلــی هیئت تدوین اســتانداردهای 
بین المللی حسابداری، بر به کارگیری استانداردهای یادشده 

.(Pacter, 2013) به وسیله شرکتهای امریکایی می باشد
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، 
خواه به صورت پذیرش کامل یا همگرایی میان استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری، 
موجب کاهش نگرانی در این حوزه خواهد شد. اگرچه پذیرش 
کامل یا همگرایی تاکنون تحقق نیافته، اما پیشرفت آن درخور 

توجه است.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی و استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی با فعالیت مشترك، به دنبال دستیابی 
به همگرایی میان اســتانداردهای گوناگون هســتند. در برخی 
موارد، مانند ترکیبهای تجــاری، اندازه گیری ارزش منصفانه و 
درامد قراردادهای مشتریان، همچنین دو فصل اول چارچوب 
مفهومی، هیئتهای یادشــده  استانداردهای مشابهی را تدوین 
و منتشــر کردند و از اینرو استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و اصول پذیرفته شده حسابداری، رابطه نزدیکتری نسبت 

.(IASB, 2010; FASB, 2010) به گذشته دارند

کمیسیون اوراق بهادار و بورس 5 امریکا در سال 2007 
الزامهای مربوط به مطابقت سود خالص با ارزش دفتری حقوق 
صاحبان سهام را از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
برای شــرکتهای خصوصی غیرامریکایی حذف کرد؛ البته این 
موضوع جامه عمل به خود نپوشید (SEC, 2007). از همان 
ســال، کمیســیون اوراق بهادار و بورس و اعضای آن، تلفیق 
احتمالی اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی با نظام 
گزارشگری مالی امریکا را مورد توجه قرار دادند؛ اما تا کنون، 
کمیســیون اوراق بهادار و بورس قانون نهایی را وضع نکرده 

.(SEC, 2011) است
در کنفرانس ملی انجمن حســابداران رسمی امریکا6 
هیئت نظارت بر  در دســامبر ســال 2014، پیشــرفتهای 
حسابداری شرکتهای ســهامی عام7 و کمیسیون اوراق 
بهــادار و بــورس مورد بحــث و بررســی قــرار گرفتند. به 
اعتقاد حســابدار کل کمیســیون اوراق بهادار و بورس، برای 
اســتانداردهای بین المللی تا کنون تصمیم نهایی گرفته نشده 
اســت. وی تصریح کرده که با توجه به قوانین بورس و اوراق 
بهادار موجود، اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
همچون الزامهای افشــای قانونی، می تواند به عنوان اصولی 
غیر از اصول پذیرفته شــده حســابداری8 در نظر گرفته 

شود.
راهکار جدید، این آزادی را به مؤسســه های امریکایی 
خواهــد داد تــا اطالعــات اســتانداردهای بین المللــی 
گزارشــگری مالی، همچون ســود خالص را بدون تلفیق 
به مقدارهای متناظر در اصول پذیرفته شــده حسابداری 
امریــکا اضافه کنند. این امر موجــب کاهش هزینه های 
گزارشگری براساس اســتانداردهای بین المللی به وسیله 
مؤسسه های امریکایی خواهد شد. به رغم خوشایند بودن 
ایــن روش، میــزان گرایش به این موضوع نامشــخص 

است.
اگرچه برخی شرکتهای فرعی غیرامریکایی که گزارشگری 
آنها مبتنــی بر اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
اســت، هر دوی این اطالعات را ارائــه می کنند؛ اما تا زمانی 
که بیشتر مؤسســه ها به این باور نرسند که ارائه این اطالعات 
در تصمیم گیری اســتفاده کنندگان ســودمند اســت، به چنین 
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اقدامی دســت نخواهند زد؛ زیرا اعتقاد بر آن است که ارائه 
کــردن دو مقدار برای یك قلــم از صورتهای مالی، موجب 
سردرگمی اســتفاده کنندگان و الزام شرکت به افشای اقالم  
بیشتر خواهد شد. صرف نظر از موارد یادشده، این راهکار 
پیشــنهادی از هدف الزام و یا اجازه مؤسسه های امریکایی 
در به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
به جای اصول پذیرفته شــده حسابداری امریکا، بسیار دور 

خواهد بود.

گزارشگری مالی جهانی بدون ایاالت متحد امریکا
این امر آشکار است که کمیسیون اوراق بهادار و بورس امریکا 
به ایــن زودی تصمیمی مبنی بر به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی در نظام گزارشگری مالی امریکا 
ندارد. اگرچه این خبر برای حامیان گزارشــگری مالی جهانی 
خوشــایند نیست،  اما آشــکار اســت که تصمیم گیرنده نهایی 

در ارتبــاط با اســتانداردها و همچنین مفید بــودن اطالعات 
گزارش شــده بر مبنای آنهــا، تنها کمیســیون اوراق بهادار و 
بورس امریکا می باشــد. دیگر کشورها نیز الزم است تا برای 
پذیرش اســتانداردها، فزونی منافع بر مخــارج آن را ارزیابی 
کرده و تصمیم متناســبی بگیرند؛ اما به نظر می رسد که بیشتر 
کشورهای جهان باید مستقل از امریکا کار خود را پیش ببرند.

نگرانی اصلی: مقایسه پذیری و کیفیت
یکی از نگرانیهای ایاالت متحد در گرایش به اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالــی، نبود هماهنگــی و توازن در 
اجرایی کردن استانداردهای یادشده در سراسر جهان است که 
این موضوع با تحقق مقایسه پذیری در نظام گزارشگری مالی 
جهانی مرتبط اســت؛ به ویژه، درك این موضوع دشوار است 
که چگونه اجرای اســتانداردهای بین المللی در امریکا با دیگر 
کشورهایی که مشخص نیســت چه زمانی این استانداردها را 
به کار خواهند گرفت، می تواند مقایســه پذیری داشــته باشد. 
اگرچه این مطلب درست است، اما پاسخگویی به موضوعهای 

زیر را امکانپذیر نمی سازد. 
نخســت اینکه این مطلب تعهدهای آینــده را به صورت 
ضمنی نادیده گرفته اســت. بدیهی اســت با گــذر زمان و 
آشــنایی بیشتر با اســتانداردهای بین المللی و استفاده از آن 
در سطح بین المللی، گرایش به آن نیز بی شک بیشتر خواهد 
شد. حتی در حال حاضر نیز بعضی از مؤسسه های امریکایی 
بــرای تهیه گزارشــهای داخلی مرتبط با شــرکتهای فرعی 
غیرامریکایی خود از اســتانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی اســتفاده می کنند؛ چنانچه این شــرکتهای ادغام شده 
امریکایــی اســتانداردهای بین المللی را به صورت مســتمر 
به کار گیرند، این امر موجب بهبود اســتانداردها خواهد شد. 
افزون بر این، جامعه جهانی پیگیر توســعه اســتانداردهای 
بین المللی شــده اســت تا بتواند اجرای این اســتانداردها را 

تسهیل کند.
کمیســیون اوراق بهــادار و بــورس امریــکا در رابطــه با 
اســتانداردهای بین المللی که به وسیله غیرامریکایی ها تدوین 
و بــه کار گرفتــه می شــود، در حــال به دســت آوردن تجربه 
اســت؛ با وجود این، مؤسســه های امریکایی در حال حاضر 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

براساس چارچوب نظری

شفاف و کاملی

مبتنی بر

 اصول اقتصادی

تدوین شده اند
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اســتانداردهای بین المللی را اساس کار خود قرار نخواهند داد. 
به بیان دیگر تا زمان الزام یا صدور مجوز از ســوی  کمیسیون 
اوراق بهادار و بورس، این امــر به تأخیر خواهد افتاد. این امر 
نه تنها مســئله رابرطرف نمی کند، بلکه بر نگرانیها نیز خواهد 

افزود.

در وهله دوم، پرسش مرتبط تر این است که مقایسه پذیری 
مؤسســه های امریکایــی در صــورت اســتفاده از اصــول 
پذیرفته شــده کشورشان بیشــتر خواهد بود یا هنگامی که از 
استانداردهای بین المللی اســتفاده کنند؟ گرچه این پرسش 
بــا نگرانی دربــاره به کارگیــری اســتانداردهای بین المللی 
غیرمرتبــط اســت، اما هــدف از طرح این پرســش میزان 
اثرگــذاری این موضوع بر مقایســه پذیری اســت که تمرکز 
کمیســیون اوراق بهادار و بورس امریکا نیز معطوف به این 

قضیه می باشد.
فرض ضمنی دیگر این اســت که مؤسسه های امریکایی که 

از اصول پذیرفته شــده حسابداری استفاده می کنند، با یکدیگر 
مقایسه پذیری دارند؛ با این حال، مقایسه پذیری هرگز به طور 
کامل محقق نمی شــود. از اینرو در وهله آخر، پرســش قابل 
طرح آن اســت کــه چگونه حــدود نبود هماهنگــی و تطابق  
اســتانداردهای بین المللی با اصول پذیرفته شــده حسابداری 

مقایسه می شود.
تحقیقهای دانشگاهی نشان داده اند که این ناهماهنگی 
به هنــگام مقایســه ارقام مبتنــی بر اصول پذیرفته شــده 
امریکایی  در مؤسســه های  به کارگرفته شده  حســابداری 
با ارقــام مبتنی بر اســتانداردهای محلــی به کارگرفته در 
 (Lang et  مؤسســه های غیرامریکایی، آشــکار اســت
 (al., 2006; Bradshaw and Miller, 2008. امــا 

شواهد متعددی نیز از مدیریت سود مؤسسه های امریکایی 
براســاس اصول پذیرفته شــده وجود دارد که با اظهارنظر 
مقبول حسابرسی نیز همراه بودند که مانند شرکتهای انرون 
و ورلدکام، برخی نیز شــاخصی از بدنامی و رســوایی مالی 

.(Healy and Wahlen, 1999) شده اند
بنابرایــن به کارگیــری اصول پذیرفته شــده حســابداری یا 
اســتانداردهای بین المللــی نه تنها مقایســه پذیری اطالعات 
مالی را تضمین نمی کند.مقایســه پذیری به اســتفاده کنندگان 
ایــن امــکان را می دهد تا شــباهتها و تفاوتهــای میان اقالم 
صورتهای مالی را تشخیص دهند. در نتیجه باید اذعان داشت 
که الزم اســت مقایســه پذیری بر مبنای ارقام مبتنی بر اصول 
پذیرفته شــده حسابداری و اســتانداردهای  بین المللی صورت 

.(Landsman et al., 2012) پذیرد
نگرانی دیگر آن است که آیا منافع گرویدن به استانداردهای 
بین المللی برای مؤسســه های امریکایی، بیش از هزینه های 
رعایت اصول پذیرفته شده آن کشور است یا خیر؟ این نگرانی 
بــا بحث نبود هماهنگی و تطابق نیــز ارتباط دارد،  البته کمی 
متفاوت تر؛ به خصوص اگر اســتانداردهای بین المللی منجر به 
کیفیت باالی گزارشــگری مالی نشــود، به کارگیری هم زمان 
اصــول پذیرفته شــده و این اســتانداردها ضرورتــی نخواهد 
داشت. بنابراین باید کیفیت باالی اســتانداردهای بین المللی 
برای کمیســیون اوراق بهادار و بورس توجیه منطقی داشــته 
باشد. هدف اســتانداردهای بین المللی، افزایش سطح کیفیت 

تهیه کنندگان صورتهای مالی

باید به خاطر داشته باشند که

عملکرد صحیح باعث می شود 

تا با صرف هزینه سرمایه کمتر

منافع بیشتری از

بازار سرمایه کسب کنند
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گزارشگری نســبت به اصول پذیرفته شده است. با وجود این، 
اصول پذیرفته شده مجموعه ای از استانداردهای با کیفیت باال 

هستند؛ اما کامل نیستند.

چگونگی بهبود استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی

استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی نیز کامل نیستند. 
این استانداردها که به وسیله تدوین کنندگان کشورهای مختلف 
از جمله کمیســیون اوراق بهادار و بــورس  به عنوان مبنایی 
برای گزارشگری مالی تنظیم شده اند، تمرکز بیشتری بر بهبود 
کیفیت گزارشگری مالی دارند. این امر، نخست بدین معناست 
که اســتانداردهای مزبور براســاس چارچوب نظری شــفاف و 
کاملــی مبتنی بر اصــول اقتصادی تدوین شــده اند. چارچوب 
نظری، شــالوده گزارشــگری مالی اســت که به وضوح تبیین 
می کند که اســتانداردها چگونه هدف گذاری شــده اند. تالش 
برای به کارگیری هدفهــای دیگر گزارشــگری مالی می تواند 
موجب انحراف و نبود تمرکز و در نتیجه تأمین نشدن نیازهای 

استفاده کنندگان گوناگون شود.
نکتــه دوم آن اســت که درنظــر گرفتن اینکه اســتانداردها  
مبتنی بر چارچوب مفهومی هســتند، وظیفه استانداردگذاران 
اســت. آنان معتقدند که استانداردها پوشــش کامل چارچوب 
مفهومــی را امکانپذیــر می ســازد؛ مگــر اینکــه تحولی در 
گزارشــگری مالی ایجاد شود. تدوین اســتانداردهای باکیفیت 
همچنیــن نیازمنــد درنظر گرفتــن دیدگاه هــای تحلیلگران، 
تهیه کنندگان، حسابرســان، دانشگاهیان و قانونگذاران آگاه از 
نظام گزارشگری مالی و تأمین کنندگان سرمایه برون سازمانی 
اســت. از دید اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطالعات 
تحلیلگران دارای اهمیت اســت؛ اما با وجــود این، نظر افراد 
یادشــده در چارچوب نظری پیش بینی نشده است، چرا که این 
افراد تأمین کنندگان سرمایه نیســتند بلکه به عنوان مشاورانی 
برای اســتفاده کنندگان به ایفــای نقش می پردازنــد. از اینرو 
به رغم ارزش دیــدگاه تحلیلگران در فهم اســتفاده کنندگان از 
صورتهای مالی، این نظرها نباید به عنوان مهمترین عامل در 

نظر گرفته شود.
گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای  پذیــرش  کلیــد 

مالــی به عنوان مجموعــه ای از اســتانداردها، افزایش کیفیت 
گزارشگری مالی است. به کارگیری استانداردهای با کیفیت در 
جهان امری دشوار اســت؛ از اینرو استانداردگذاران در سراسر 
جهــان باید از تلفیق افــکار در حوزه گزارشــگری مالی بدون 
در نظر گرفتن هیچ اســتثنایی، اقدام کنند. بنابراین اســتفاده 
کردن و یا اســتفاده نکــردن از اســتانداردهای بین المللی، در 
انتخاب یک کشور به عنوان عضو مشارکت کننده در این زمینه 
تأثیرگذار نخواهد بود. برای مثال، به رغم به کارگرفته نشــدن 
اســتانداردهای بین المللی در کشور امریکا، این کشور به عنوان 
عضو اصلــی در حوزه گزارشــگری مالی بین المللی شــناخته 
می شود. بدین ترتیب، این امر دارای  اهمیت است تا برخورد با 

این قضیه از منظر سیاسی نباشد.
افزون بــر موارد یادشــده، اســتانداردگذاران در زمینه تغییر 
در اســتانداردها همــواره بــا مخالفتهایــی روبه رو هســتند. 
برخــی مخالفت هــا از آن روی اســت که بســیاری، الزامها و 
اســتانداردهای گذشــته را آموخته و با آنها خو گرفته اند و دیگر 
مخالفتهــا به این دلیل اســت که تغییر مخــرب و مختل کننده 
اســت. ارتباط تهیه کنندگان، راهبردهــا، الگوهای پیش بینی 
تحلیلگــران، روشــهای حسابرســی،  قانونگــذاران و منابع 
آموزشی دانشــگاهیان همگی بر استانداردهای موجود مبتنی 
هســتند. از اینرو در صــورت تغییر این اســتانداردها، تمامی 
گروه های یادشــده ملزم به اعمال تغییرهای الزم خواهند بود 

که این امر کاری بس دشوار است.

آینده چه خواهد شد؟ 
تاکنون مجموعه ای از استانداردهای گزارشگری مالی با کیفیت 
که در بازارهای سرمایه جهانی به صورت منسجم اعمال شود، 
تحقق نیافته اســت؛ ولی با وجود این، در طول پانزده ســال 
اخیر پیشــرفت شگرفی در این راســتا پدید آمده است. به رغم 
تمایل نداشــتن امریکا به پذیرش این استانداردها در آینده ای 
نزدیــك،  صرفنظر کــردن از این امر ناپخته به نظر می رســد. 
هیئت تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای 
دســتیابی به این هدف باید تالشــهای خود را دوچندان کند تا 
بتواند اســتانداردهایی باکیفیت برای گزارشگری مالی تدوین 
کند. ایجاد توازن در کیفیت اســتانداردها تنهــا با همگرایی با 
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اصول پذیرفته شــده حســابداری امریکا، راهکاری مناســب 
برای پیشــرفت به حســاب نمی آید؛ به ویژه آنکه کمیسیون 
اوراق بهــادار و بورس امریکا  تاکنــون فعالیتی در این زمینه 

انجام نداده است.
نادیده گرفته شدن اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا، 
کاهش نبــود هماهنگی در اجــرای اصول و اســتانداردهای 
جهانی و در نهایت بهبود مقایسه پذیری در گزارشگری مالی، 
همگی گواه این امر هســتند کــه اســتانداردهای بین المللی 
به عنوان مبنایی برای گزارشگری مالی در سطح جهانی به کار 
خود ادامه داده و مخالفتهای کشورهای مختلف را به کمترین 
اندازه خواهد رســاند. اگر اســتانداردهای بین المللی با کیفیت 
بیشــتری ارائه شــوند، بازار ســرمایه جهانی از مؤسسه های 
امریکایی تقاضا خواهــد کرد تا از اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی استفاده کنند.
یکنواختــی در به کارگیری اســتانداردها، در نظارت هیئت 
تدوین اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی نیست؛ 
بنابرایــن الزم اســت که تمامــی مشــارکت کنندگان در نظام 
گزارشــگری مالی مشــتمل بر حسابرســان، قانون گذاران، 
تهیه کنندگان، تحلیل گران و دانشگاهیان حامی هیئت تدوین 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به دنبال رسیدن به 
هدف اصلی خود، یعنی ایجاد استانداردهای جهانی با کیفیت 

باال باشند.
در ایــن زمینه، حسابرســان و به خصوص مؤسســه های 
حسابرســی بزرگ، نقش مهمی برعهده دارند و ســازمانهای 
جهانی با مهارت و تجربه می توانند کمك شایانی انجام دهند. 
افزون بر این، شــبکه های جهانی نیز می تواننــد با اطمینان 
از به کارگیری منظم اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی به آنها یاری رســانند. قانونگذاران نیز باید با تالشهای 
مضاعــف خــود به ایــن قطعیت برســند که اســتانداردهای 
بین المللی در کشــورهای مختلف به صورت یکسان قابل اجرا 
بوده و قابلیت مقایســه را فراهم می کند. همچنین سازمان 
بین المللی کمیســیون های اوراق  بهادار9  نیز با تشــکیل 
انجمنی بــرای تلفیق اطالعات، تجربه هــا و مهارتها، نقش 

مهمی را ایفا می کند.
تهیه کنندگان صورتهای مالی باید به خاطر داشته باشند که 

عملکرد صحیح باعث می شود تا با صرف هزینه سرمایه کمتر،  
منافع بیشتری از بازار سرمایه کسب کنند. دانشگاهیان نیز باید 
دانشجویان خود را از موضوع گزارشگری مالی در بازار سرمایه 

جهانی آگاه کرده و از طریق تحقیقها بر دانش خود بیافزایند.
در پایان می توان چنین اســتنباط کرد که بازارهای سرمایه 
بین المللــی، خواســتار به کارگیری گزارشــگری مالی جهانی 
هستند و در راستای رسیدن به این هدف تا کنون پیشرفتهای 
شــگرفی پدید آمــده؛ اما این امر به طور کامــل تحقق نیافته 
اســت. گرچه نبود فعالیت و تالش کمیســیون اوراق بهادار 
و بــورس امریکا برای به کارگیری اســتانداردهای بین المللی 
در امریکا ناامیدکننده به نظر می رســد،  اما خطرناك نیست. با 
این حال، این امر نیازمند همکاری جهانی در راستای تدوین 

مجموعه ای از استانداردهای با کیفیت باال است.
الزم بــه ذکــر اســت حســابداران کانــادا کــه به خوبی با 
اصــول  و  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی  اســتانداردهای 
پذیرفته شده حســابداری امریکا آشنا هســتند، نقش ویژه و 
منحصر به فــردی در گزارشــگری مالی بین المللــی به خود 

اختصاص داده اند.

پا نوشتها:
1- Internaional Financial Reporting Standards (IFRS)
2- International Accounting Standard Board (IASB)
3- Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
4- Financial Accounting Standards Board (FASB)
5- Securities and Exchange Commission (SEC)
6-  American Institute of Crtified Public Accountant 
(AICPA) 
7- Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB)
8- Non-GAAP
9- International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO)
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