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در س��ال 2001 که هیئت اس�تانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) جایگزین کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری (IASC) شد، 
کش��ورهای کم ش��ماری به کارگیری آنها را مجاز دانس��ته بودند. امروز، به تقریب تمام کشورهای جهان در چش��م انداز استانداردهای جهانی حسابداری 
س��هم دارند و بیش از 100 کش��ور استفاده کامل از اس�تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSs) را الزامی ساخته اند و بیشتِر دیگر کشورها 

نیز به کارگیری استانداردها را در موارد معین اجازه داده اند.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری هیچ قدرتی برای الزامی ساختن استفاده از استانداردها ندارد و به کارگیری آنها مستلزم ارزیابی مراجع قانونی و نظارتی 
هر کشور در مورد منافع همگانی ارائه اطالعات شفاف و باکیفیت به تأمین کنندگان سرمایه است که در زمینه اعتباری، سرمایه گذاری و تأمین مالی تصمیم می گیرند.
مهمترین چالش بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) که بر به کارگیری کامل استانداردها در همه کشورهای جهان تأکید 

دارد، دیدگاهی است که همگرایی با استانداردهای بین المللی را تشویق می کند، که رهبری آن با امریکاست.
در ایران، کوشش��های چش��مگیری برای استانداردسازی گزارشگری مالی در دو دهه اخیر انجام شده است و استانداردهای ملی تدوین شده نزدیکِی 
زیادی با استانداردهای بین المللی دارد. در چندسال اخیر نیز سازمان بورس اوراق بهادار از به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

پشتیبانی کرده است و به نظر می رسد ایران نیز راه پیوستن به استانداردهای بین المللی را می پیماید.
مجله حسابرس» اهمیت، ضرورت و چگونگی به کارگیری استانداردهای بین المللی« را موضوع بحث میزگردی با حضور صاحبنظران حرفه قرار داد 

تا از این طریق به طرح مسائل مرتبط با موضوع بپردازد. پرسشهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت بدین شرح بود:
1- هدف مباحث پیروی از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چیست؟ هماهنگ سازی استانداردهای ملی حسابداری با استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی، یا به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؟
2 - به کارگیری کامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و یا همگرایی با استانداردهای مزبور چه مزایایی را خواهد داشت؟

3- آیا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی باید به عنوان تنها مجموعه استانداردها شناخته شود؟
4- آیا همه ش��رکتها، باید از استانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی استفاده کنند؟ یا برای مثال استفاده آنها تنها محدود به شرکتهای پذیرفته شده 

در بورس باشد؟
5- آیا اندازه شرکتها در به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشی مالی تأثیر دارد؟

6- آیا تقاضا در ایران که ساختار مالکیت تمرکز باالیی دارد، می تواند برای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی  مفهوم و معنا داشته باشد؟
7- یکی از مفاهیم اساسی در به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، »ارزش متعارف« است. ارزش متعارف مستلزم قضاوت مدیریت است و 
توان اجتناب ناپذیری برای دستکاری آن وجود دارد و قابلیت آن می تواند پایین باشد. اثر به کارگیری این مفهوم بر قابلیت اتکاپذیری اطالعات مالی چیست؟

8- آیا حسابداران و حسابرسان ما از آمادگی الزم برای به کارگیری و رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برخوردار هستند؟ آیا هزینه های 
آموزش این افراد درخور توجه است؟

9- ادعا می ش��ود بعد از پذیرش اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، کیفیت صورتهای مالی  ارتقا می یابد، یکنواختی و شفافیت بیشتر می شود 
و مشکالت نبود تقارن اطالعاتی کاهش می یابد. این ادعا تا چه اندازه درست به نظر می رسد؟

10- بهترین رویکرد برای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران کدام است؟ آیا این کار باید به تدریج انجام شود؟

میزگرد
اهمیت،ضرورتوچگونگیبهکارگیری

استانداردهایبینالمللی
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دکترالهام حمیدی

کارش��ناس واحد مدیریت تدوین اس��تانداردهای 

سازمان حسابرسی

منصور شمس احمدی 

حسابدار رسمی

دکتر محمدرضا عربی

 حسابدار رسمی و عضو هیئت مدیره 

سازمان بورس و اوراق بهادار

سید محمد علوی

عضو هیئت مدیره 

جامعه حسابداران رسمی ایران

 دکتر نظری
حض�ور ش�رکت کنندگان محت�رم را خیرمق�دم می گویم و 
از اینک�ه دع�وت مجله حس�ابرس را پذیرفته اید بس�یار 
سپاس�گزارم. موضوع�ی که مدتهاس�ت در ایران مطرح 
می باش�د، بح�ث به کارگی�ری اس�تانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی است. 
ش�رکتها در محیط های�ی فعالی�ت می کنند ک�ه متأثر از 
مقررات قانونی، ش�رایط اقتصادی، سیاس�ی و فرهنگی 
می باشد. این ش�رایط بر چگونگی گزارشگری و افشای 
اطالع�ات در محیط�ی ک�ه واح�د تج�اری در آن فعالیت 
می کن�د، اثر می گ�ذارد. با توجه به این عوام�ِل اثرگذار بر 
گزارشگری مالی، به نظر ش�ما به کارگیری استانداردهای 
بین المللی گزارشگری چه مزایایی را در برخواهد داشت؟ 

 دکتر عربی
یک��ی از دغدغه ه��ای س��ازمان ب��ورس به عن��وان نه��اد ناظر 
بازارس��رمایه، آماده س��ازی کل مجموع��ه ب��ازار س��رمایه چ��ه 
ناشران، چه حسابرس��ان، چه استفاده کنندگان برای استفاده از 
مجموعه استانداردهای بین المللی حسابداری است. این راهی 
اس��ت که ناگزیریم طی کنی��م تا بتوانیم مانند بقیه کش��ورها در 

ب��ازار جهانی حضور پیدا کنیم. دلیل ورود به این راه آن اس��ت 
که با اقتصاد دنیا در ارتباط باشیم و از سرمایه گذاری بین المللی 
استفاده کنیم. من دو هفته پیش در جلسه کنفرانس سازمان 
بین المللی کمیس�یونهای اوراق به�ادار (IOSCO) شرکت 
ک��رده بودم. می ت��وان گفت تمام��ی نهادهای ناظر ب��ازار مالی 
دنی��ا در آن حض��ور داش��تند. در آن کنفران��س رئی��س هیئ��ت 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مالی مطلب��ی را ارائه 
کردند که جالب است: از 138 حوزه )کشور( مورد بررسی، 114 
حوزه به طور کامل از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند 
و 12 کش��ور هم اجازه استفاده داده اند. بنابراین 12 کشور هنوز 

استانداردهای بین المللی را نپذیرفته اند. 
خوش��بختانه با مجوزی که مجمع س��ازمان حسابرس��ی داد و 
براساس آن، هیئت مدیره سازمان بورس هم مصوبه ای ارائه کرد، 
امکان استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری به شرکتهای 
بورسی داده شد و شرکتهای بزرگ از ابتدای سال 94 باید در تهیه 
صورتهای مالی تلفیقی از اس��تانداردهای بین المللی حس��ابداری 
اس��تفاده کنند. امیدواریم به این ترتیب، شرکتهایمان تا حدودی 
زب��ان بین المللی پیدا کنند و س��رمایه گذاران خارجی در اقتصاد ما 
حضور پیدا کنند. ویزای ورود ش��رکتهای ما به بازار جهانی همان 

استفاده از استانداردهای بین المللی حسابداری است.

دکتر رضا نظری

عضو شورای مدیریت مجله حسابرس

شرکت کنندگان در این میزگرد به ترتیب حروف الفبا عبارت بودند از:
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دکتر عربی:

خوشبختانه با مجوزی که

مجمع سازمان حسابرسی داد و

براساس آن

هیئت مدیره سازمان بورس هم

مصوبه ای ارائه کرد

امکان استفاده از

استانداردهای بین المللی حسابداری

به شرکتهای بورسی داده شد

  دکتر نظری
بورس کدام رویکرد را دنبال می کند؛ به کارگیری کامل استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی یا هماهنگ سازی استانداردهای ملی 

حسابداری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی؟

 دکتر عربی
سرانجاِم این دو رویکرد  به یک جا خواهد رسید. تطابق بسیار زیادی 
بین اس��تانداردهای ملی ما و اس��تانداردهای بین الملل��ی وجود دارد. 
بس��یاری از کشورها تطبیق خیلی نزدیکی با استانداردهای بین المللی 
دارند و فکر نمی کنم که مشکل خاصی وجود داشته باشد. ممکن است 
در بعضی از استانداردها مس��ائلی داشته باشیم که با قوانین مان تضاد 
داشته باشد یا هماهنگ نباشد که برای آنها هم باید راهکاری پیدا کرد. 
اما اگر بتوانیم چالش��ها را از بین ببریم، استفاده کامل از استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی خیلی بهتر خواهد بود. 
در آن صورت دس��تکم همه می دانند متری که ما داریم صورتهای 
مالی را با آن تهیه می کنیم به طور دقیق مانند همان متری اس��ت که 
استانداردهای بین المللی استفاده می کند و دیگر الزم نیست توضیح 

دهیم که  کدامیک از استانداردهای ما همخوانی دارند یا ندارند. 

  شمس احمدی
به نظ��رم ما گرفتار یک فوبیای اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی ش��ده ایم؛ ترسی واهی از استانداردهای بین المللی. غولی درست 

کردی��م و از آن می ترس��یم. وقتی آدم از چیزی بترس��د به طرفش هم 
نمی رود. نمونه اش همین استاندارد 15 است. اگر  می گوییم که به طرف 
اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می رویم و باید هم برویم و 
شکی هم در آن نیست، چرا هیچکس به خصوص بورس که متولی این 
کار است، نرفت با وزیر صحبت کند تا در الیحه ای که در مجلس مطرح 

است بند معافیت گذاشته شود. یک تبصره می گذاشتند و تمام بود. 
اشکال کار ما در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چیست؟ 
ما همین االن هم می توانیم با اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی گزارش بدهیم. ما از خیلی کش��ورها به استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی نزدیکتریم. استانداردهای پذیرفته شده حسابداری 
امریکا بس��یار دورت��ر از اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 
هستند و با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی خیلی مشکالت 

دارند ولی ما مشکلی نداریم. 
همین االن ش��رکتهای م��ا می توانند با اس��تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی صورتهای مالی بدهند. بله البته ما در مورد افشای 
اطالع��ات در یادداش��تهای توضیحی صورتهای مال��ی کمبودهایی 

داریم که می توانیم آنها را هم اصالح کنیم. 

 دکترحمیدی
در مورد استاندارد شماره 15 این نکته را بگویم که طبق هماهنگیهایی 
که از س��وی سازمان حسابرسی  با آقای دکتر عسگری معاون محترم 
وزیر و رئیس س��ازمان امور مالیاتی انجام شده، امید است در صورتی 
که زمان اصالح نگذشته باشد، در قانون فعلی و در غیر این صورت در 

اولین فرصت اصالحات الزم در قوانین مربوطه به عمل آید.

 دکترعربی 
اج��ازه بدهید در خصوص مش��کل مالیاتی اس��تاندارد 15 توضیحی 
بده��م؛ ما در جلس��ه هایی که با س��ازمان مالیاتی داش��تیم قرار ش��د 
مسئله استاندارد 15 را در حد بخشنامه داخلی حل کنند و نظر برخی 
همکاران مالیاتی  این بود که اصاًل لزومی به تصویب قانون نیست؛ 
چرا که قانون فعلی در این خصوص روش��ن اس��ت. ضمن اینکه در 
تمام دنی��ا قانون مالیاتها مقررات خود را دارد و اس��تانداردها ضوابط 
دیگ��ری دارند. این تعارض معم��واًل با اس��تفاده از موضوع مالیات 
انتقالی(Deferred Tax)  در صورتهای مالی حل شده است. ولی 
در کشور ما قانون مالیاتی می گوید حتمًا دفاتر باید با قانون برابر باشد 
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در غیر این صورت دفاتر علی الرأس می ش��ود که محل اش��کال 
اینجاست.

 دکتر نظری
بحث تنها اس�تاندارد 15 نیس�ت. بحث ارزش منصفانه 
اس�ت. ای�ن موضوع بای�د به ط�ور بنیادی حل ش�ود. در 
ح�ال حاض�ر، وزارت دارای�ی می گوی�د اول قان�ون بع�د 
استانداردهای حسابداری. اگر بورس به دنبال به کارگیری 
اس�تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است موضوع 
ارجحی�ت قان�ون ب�ر اس�تانداردهای حس�ابداری بای�د 

به گونه ای حل و فصل شود. 

 شمس احمدی
به غیر از چند مورد که با اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی یکی نیستیم، در اس��تانداردهای مهم- استانداردهایی که 
بیش��تر کاربرد دارد - مانند موجودیها و داراییها یکسان هستیم. 
تقریبًا در حال حاضر با اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی منطبق هس��تیم. بنابراین، همگرایی ضروررت ندارد و ما 
می توانیم اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را به طور 

کامل داشته باشیم و مشکالتش را حل کنیم. 

 دکترعربی
یک��ی از اساس��ی ترین مش��کالت م��ا همی��ن ارزش منصفانه 
اس��ت. بح��ث مش��کالت قانون��ی و مالیات��ی و ای��ن مس��ائل 
بحثهای س��اختاری اس��ت. مهم این اس��ت که ارزش متعارفی 
که می خواهیم مبنای محاس��بات در اس��تانداردها باشد درست 
تعیین  ش��ود. آیا بازاری هس��ت که بتوانی��م ارزش متعارف را از 
آن دربیاوری��م؟ ب��ورس اوراق بهادار یکی از جاهایی اس��ت که 
می توانی��م بگوییم بیان کننده ارزش متعارف اس��ت. ولی آیا در 

بازار ملک ارزش متعارف داریم؟ 
در بحث س��رقفلی هم همین مشکل را داریم و همیشه یک 

بند حسابرسی است. 
م��ن فک��ر می کنم که در ساختارس��ازی هم الزم اس��ت یک 
س��ری کارها بکنیم. ش��اید الزم اس��ت که بازارهایی را به وجود 

بیاوریم که بتوانیم به ارزش متعارف دست پیدا کنیم. 

 دکتر نظری
وقت�ی که س�ازمان ب�ورس از به کارگیری اس�تانداردهای 
بین الملل�ی گزارش�گری مال�ی صحب�ت می کن�د منظ�ور 
چیس�ت؟ آیا منظ�ور به کارگیری یک مجموعه اس�تاندارد 
به عن�وان اس�تانداردهای حس�ابداری ای�ران اس�ت ی�ا 

همگرایی با استانداردهای بین المللی؟

 دکتر عربی
هدف این نیس��ت ک��ه همه ش��رکتهای کوچک و ب��زرگ هرچه 
که در بورس هس��ت از اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مال��ی اس��تفاده کنند؛ چ��ون نه امکان��ات و س��اختار داریم و نه 
لزومی دارد. بحث در مورد ش��رکتهایی اس��ت که امکان حضور 
سرمایه گذار بین المللی در آن وجود دارد و امکان تأمین منابع از 
بازارهای خارجی توسط آنها وجود دارد. نظر بورس این بود که 
کمک کند ش��رکتها خود را آماده کنند و زمان بندی تعیین شد که 
تا س��ال 1395 همه شرکتهای بورس��ی براساس استانداردهای 

بین المللی گزارشهای مالی ارائه دهند.

 علوی
داش��تن زبان مش��ترک برای گزارش��گری مالی ضروری است 
اما به کارگیری آنها چالش��های مهم��ی دارد؛ محیط اقتصادی 
م��ا چال��ش دارد، نرخ ب��االی تورم، ن��رخ ارز دس��توری، نرخ 
به��ره دس��توری، و فق��دان ب��ازار ارزش منصفان��ه، اینها همه 
چالش اساس��ی اس��ت. باید برای این پیچیدگیه��ا تدبیر کنیم. 
باید برای تعارضی که بین اس��تانداردهای حسابداری و قانون 
مالیاته��ا داریم چاره بیاندیش��یم. محیط کس��ب وکارمان کاماًل 

فرق می کند.
زنجی��ره  ی��ک  در  تصمیم گی��ری  ب��رای  مال��ی  اطالع��ات 
گزارش��گری مالی معنی دارد. راهبری ش��رکتی و کنترل داخلی 
مطرح اس��ت. هیئت مدیره مسئولیت خودش را باید درک کند و 
بعد حس��ابرس به عنوان آخرین نفر خدمات اعتباربخش��ی ارائه 
کند. س��ازمان بورس باید اقدامات انضباط��ی در نظر بگیرد که 

شرکتها ضوابط گزارشگری مالی را رعایت کنند. 
هر نهادی که در زنجیره گزارش��گری مالی درگیر اس��ت باید 
به طور مسئوالنه در فرایند به کارگیری استانداردهای بین المللی 
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گزارش��گری مالی مش��ارکت کند و در آن صورت کار به راحتی 
انجام پذیر است.

 دکتر نظری
آی�ا باید تنها یک مجموعه اس�تاندارد داش�ته باش�یم یا 
اینکه می توان در کنار اس�تانداردهای ملی حس�ابداری، 
استانداردهای بین المللی گزارشگری را هم به کار برد. آیا 

اندازه شرکت مهم است؟ 

 علوی
ب��ا توجه ب��ه اینکه ترجم��ه اس��تانداردها زمانبن��دی دارد و کار 
ترجم��ه اس��تانداردها و تجدیدنظره��ا باید طب��ق برنامه انجام 
ش��ود، که برای مجریان نیز دش��واری دارد، به ط��ور قطع باید 
یک س��ری ش��رکتهای کوچک را از گردونه خارج کنند که تابع 
همین اس��تانداردهای ملی خودمان که همگرایی و نزدیکی با 

استانداردهای بین المللی دارد باشند. 
به نظ��ر من بای��د از توصیه بنی��اد اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی اس��تفاده کنیم و منطقی هم هس��ت. چون 
توصیه هایی که می کنند همه پش��توانه پژوهشی و دانشگاهی 

دارد و باید از این تجربه ها استفاده کرد. 
ی��ک ش��رکت کوچک که نه ب��ا جایی تعامل دارد ن��ه با جایی 
ارتب��اط دارد لزوم��ی ندارد ک��ه مجبور ش��ود از مجموعه کامل 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده کند.

  دکتر حمیدی
جهانی شدن ابعاد مختلفی دارد که از بین آنها، ُبعد اقتصادی از 
اهیمت خاصی برخوردار است. گردش آزاد سرمایه، بازارهای 
مال��ی جهان��ی و گس��ترش آنها و س��رمایه گذاریهای مش��ترک 
چندملیت��ی، از پیامدهای جهانی ش��دن هس��تند. در محیطی 
که بازارهای س��رمایه به س��رعت گس��ترش می یابند، فرصتی 
برای ما ایجاد ش��ده است که قدمی رو به جلو برداریم و در این 
بازاره��ا حضور پیدا کنیم و در اینجاس��ت که حس��ابداری نقش 
خ��ود را ایفا می کن��د. نقطه تالقی اقتصاد و حس��ابداری، بازار 
س��رمایه اس��ت؛ جایی که اطالعات حس��ابداری ارائه می شود 
و اس��تفاده کنندگان، ب��رای تصمیم گی��ری، از ای��ن اطالع��ات 

اس��تفاده می کنند. اطالعات حس��ابداری، یک��ی از مهمترین 
منابع اطالعاتی برای گرفتن تصمیم های مربوط به تخصیص 
بهین��ه منابع اس��ت. ام��ا ام��روزه اس��تفاده کنندگان اطالعات 
مالی، منحصر به اس��تفاده کنندگان داخل کشور نمی شود بلکه 
اس��تفاده کنندگان فرامرزی پدید آمده اند و اطالعات ارائه ش��ده 

باید برای تصمیم گیری آنها نیز سودمند باشد.
اس��تانداردهای مل��ی م��ا در برخی م��وارد با اس��تانداردهای 
بین المللی تفاوت دارد. از طرفی، ارائه اطالعات مالی بر اساس 
اس��تانداردهای مختلف، مس��تلزم به کارگیری چندین سیستم 
حسابداری است که موجب افزایش هزینه های تهیه اطالعات 
می ش��ود. از اینرو، وجود یک زبان گزارش��گری مالی مشترک 
که قابل فهم باش��د و امکان مقایسه صورتهای مالی را فراهم 
آورد، ضرورت پیدا می کند. درنگ در پذیرش اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی، از دست دادن فرصت حضور در 
بازارهای جهانی است. اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مال��ی از س��ال 1395 برای ش��رکتهای مش��مول، الزم االجرا 

خواهد بود.

 دکتر نظری
بعضی این بحث را مطرح می کنند که ما نمی توانیم نظام 
گزارش�گری کش�ورمان را به اس�تانداردهای یک نهادی 
پیون�د بزنی�م ک�ه در اداره آن نه�اد و چگونگ�ی تصویب 
اس�تانداردهای آن نه�اد هی�چ نقش�ی نداری�م. از طرف 
دیگ�ر، اس�تانداردهای بین الملل�ی گزارش�گری مالی، با 
توج�ه به ش�رایط بازارهای س�رمایه و بازاره�ای مالی،  
می توان�د به طور مس�تمر در حال تغییر باش�د. ما چگونه 

می توانیم به آن اعتماد کنیم؟ 

 شمس احمدی
ما باید باألخره تکلیف خودمان را با خودمان و با دنیا مشخص 
کنی��م، وقتی در عم��ل از اس��تانداردهای بین المللی اس��تفاده 

می کنیم. 
در ضم��ن می توانی��م دو س��ری اس��تاندارد داش��ته باش��یم، 
و  کام��ل،  مال��ی  گزارش��گری  بین الملل��ی  اس��تانداردهای 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی برای ش��رکتهای 
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ش��رکتهای  مخص��وص  اس��تانداردهای  کوچک و متوس��ط. 
کوچک و متوسط ساده تر است. شرکتهای غیربورسی و شرکتهای 
کوچک می توانند از اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

برای شرکتهای کوچک و متوسط استفاده کنند. 
ما از بسیاری از کش��ورها، حتی کشورهای اروپایی به  غیر از 
کش��ورهای اس��کاندیناوی و انگلیس خیلی جلوتریم. بسیار به 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی نزدیکتریم. االن 

همه ابزارها هست، همه چیز هست، فقط می ترسیم! 
م��ن فکر می کن��م باید به س��مت اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی کامل و استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای شرکتهای کوچک ومتوسط  حرکت کنیم. حاال فرض 
کنید که ش��رکتی گزارش��های مالی را براس��اس اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی برای ش��رکتهای کوچک ومتوسط 
تهیه می کند. خیلی خوب من در گزارش حسابرسی می نویسم 
صورتهای مالی براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مال��ی ب��رای ش��رکتهای کوچک و متوس��ط تهیه ش��ده اس��ت. 
س��رمایه گذار خارجی می داند که این ش��رکت  چه استانداردی را 

استفاده کرده است و برایش قابل فهم است.

 دکتر عربی
خوشبختانه اتفاق خوبی که افتاده اینست که سازمان حسابرسی 
از زمانی که شروع به تدوین استانداردهای ملی کرده نگاهش با 

استانداردهای بین المللی نزدیک بوده است. 
 نکت��ه خ��وب دوم هم این اس��ت ک��ه س��اختار اقتصادی ما 
پیچی��ده نیس��ت. م��ا چون ای��ن پیچیدگیه��ا را نداری��م خیلی 
راحت تر می توانیم اس��تانداردها را جایگزین کنیم. مثاًل بحث 
اوراق مش��تقه پیچی��ده و تلفیقه��ای خیل��ی پیچی��ده نداریم و 
ش��رکتهای م��ا بین المللی نیس��تند ک��ه درگیر مس��ائل مربوط 
به ش��رکتهای تابعه بین المللی خود باش��ند. ما اگ��ر بتوانیم به 
س��اختاری برس��یم که صددرصد از اس��تانداردهای بین المللی 

اس��تفاده کنیم بهتر خواهد بود.

 دکترحمیدی
ب��ه ه��ر حال تغییر همیش��ه ب��ا چالش هم��راه اس��ت و یکی از 
مهمترین چالشها، مقاومت در برابر تغییر است حتی اگر انتظار 

رود منافع تغییر بیش از مخارج آن باشد.
ای��ن واقعی��ت اس��ت ک��ه قوانی��ن م��ا در برخ��ی م��وارد ب��ا 
استانداردهای بین المللی مغایرت دارد که برای رفع این موارد، 
باید تدابیری اندیش��یده ش��ود. موض��وع ارزش منصفانه و آثار 
مالیات��ی ک��ه با خود به هم��راه دارد، از جمله مواردی اس��ت که 
باید به آن توجه ش��ود. خود اس��تانداردها به طور مکرر در حال 
تغییر هس��تند که نمونه آن، استاندارد ابزار مالی است. موضوع 
پذی��رش اس��تانداردهای بین المللی برای نخس��تین ب��ار نیز از 
اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. ولی وجود این چالشها نباید 
مان��ع به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 
ش��ود. تغییرات همواره با این ش��رایط همراه بوده اند، بنابراین 
بای��د برای رفع مش��کالت، چاره ای اندیش��ید. قطع��ًا در زمان 
تغیی��ر، هزینه های تغییر را متحمل خواهیم ش��د، ولی مزایای 

این تغییر قابل چشم پوشی نیست.

 شمس احمدی
در اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی بحث اجرا 
اولین بار مطرح اس��ت که نکات مهم��ی به همراه دارد. به هر 
دلیل که به کارگیری اس��تانداردهای کامل را عقب بیاندازیم در 
اولین س��ال اس��تفاده باز ناگزیریم که این اس��تاندارد را رعایت 
کنی��م. بنابراین مرحله ای کردن کار هیچ س��ودی ندارد. بهتر 
اس��ت تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ملزم به رعایت 
اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی کامل ش��وند و 

مراحل کار در یک س��ال خاتمه پیدا کند. 

دکتر حمیدی: 

درنگ در پذیرش

استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

از دست دادن فرصت

حضور در

بازارهای جهانی است 
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 دکتر نظری
یک�ی از م�واردی که موج�ب ط�رح موض�وع به کارگیری 
اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری مالی شده است، 
گس�ترش بازارها و نهادهای مالی و گس�تردگی س�رمایه 
و س�رمایه گذار و ذینفع و عالقه من�دان به اطالعات مالی 
اس�ت. با توجه به شرایط کش�ور ما که گسترش مالکیت 
زیاد نیس�ت، یعنی بخش عمده ای از س�رمایه بس�یاری 
از ش�رکتها در دس�ت تع�داد مح�دودی س�هامدار و ی�ا 
سازمان است، و از طرف دیگر استانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مال�ی ب�ر قابلی�ت مقایس�ه اطالع�ات مالی 
و ارزش منصفان�ه تأکی�د بس�یار دارد، چگون�ه می ت�وان 
اطمینان داش�ت با به کارگیری اس�تانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی هدف آن تأمین شود. در صورتی که اگر 
بر استانداردهای ملی تأکید شود شاید اطالعات با توجه 
به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ما مفهوم تر باشد. 

 شمس احمدی
اواًل ک��ه ق��رار نیس��ت که ما همیش��ه ی��ک جایی باش��یم که 
سهام مان در دنیا خرید و فروش نشود و ما سهام دیگران را 
نخریم. س��رانجام ما باید با دنیای خارج ارتباط برقرار کنیم. 
باألخ��ره ش��اید روزی ی��ک ش��رکتی بیاید ای��ران و بخواهد 
بخش��ی از س��هام یک ش��رکت م��ا را بخرد. م��ا می خواهیم 
بروی��م در بازار بین المللی و اس��تانداردهای حس��ابداری هم 
هدف��ش قابل فهم ک��ردن اطالعات برای اس��تفاده کنندگان 
اس��ت. حاال می گوییم ای��ن اطالعات نه تنها ب��رای خواننده 
ایرانی بلکه برای خواننده خارجی هم قابل اس��تفاده باش��د. 
اینجا که ما مش��کلی نداریم باألخره اس��تاندارد را باید داشته 

باش��یم.
در بحث ارزش متعارف، خوب مگر کشورهای دیگر مشکل 
ارزش متعارف ندارند؟ این مشکل که برای آنها خیلی شدیدتر 
اس��ت. آنهایی که اب��زار مالی دارن��د، آنهایی که ابزار مش��تقه 
دارند، بحث ارزش متعارف آنجاها بس��یار حساس تر است. ما 
ش��اید به خاطر تورم، در مورد ارزش متعارف، مشکلمان کمتر 
باشد اما مشکالت ارزش متعارف همه جای دنیا هست که باید 

آن را حل کرد. 

 علوی
ما می توانیم در مراجع بین المللی حضور داش��ته باش��یم. تمام 
مراجع بین المللی بر پایه مش��ارکت فعال اعضا اداره می شوند. 
اتفاقًا از ما مطالبه می کنند که چرا  در نشس��تهای ما نمی آیید؟ 
چرا نامزد نمی ش��وید؟ ما در س��ال 2012 در نشس��ت شورای 
عالی ایفک شرکت کردیم. شورای عالی ایفک مسائل حرفه را 
از ما پرس��یدند. حتی نهادهای حرفه ای کشورهای همسایه که 
مسئوالنش��ان از پاکستان، کویت، عراق و ترکیه آمده بودند به 
ما پیشنهاد کردند که یک فدراسیون منطقه ای تأسیس کنیم تا 
هماهنگی و ارتباط بیشتری در اشتراک گذاری تجربه ها داشته 
باشیم، ولی مشکالت زبان و مالحظات هزینه ای مانع اصلی 

در این زمینه بوده است؛ نه عوامل دیگری.
در م��ورد ارزش منصفان��ه، چ��ون اقتصاد ما مبتن��ی بر بازار 
نیس��ت ولی در نهایت به آن س��مت می رود بای��د تدبیری پیدا 
کنیم تا پیچ و خمهایش را شناس��ایی و رفع کنیم. بنابراین وقتی 
عمی��ق نگاه می کنید می بینید که منطقی اس��ت، یعنی نکته یا 

ابهامی دیده نمی شود. 
تعیی��ن ارزش منصفانه تع��ارض و پیچیدگی دارد، مش��کل 
اجرای��ی دارد، ول��ی می توانیم انجام بدهیم چ��ون چاره ای جز 
ای��ن نداریم. ب��ا توجه به اص��ل 44 قانون اساس��ی و اقدامات 
صورت گرفت��ه تاکنون و اقدامات باقیمانده و س��ند چش��م انداز 
کش��ورمان در افق س��ال 1404، مس��یر به س��وی بازار است و 

حسابداری بر محوریت ارزش منصفانه معنی دارد.

 دکتر حمیدی
اتکاپذی��ری، تنه��ا ویژگی اطالعات مالی ارائه ش��ده نیس��ت. 
اطالع��ات باید از ه��ر دو ویژگ��ی مربوط ب��ودن و اتکاپذیری 
برخوردار باشد و توازن میان این دو ویژگی از اهمیت برخوردار 
اس��ت. پذی��رش اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 
م��ا را به س��مت پذی��رش ارزش��های منصفانه به ج��ای بهای 
تمام ش��ده تاریخی س��وق می ده��د. ارزش منصفان��ه، ارزش 
اقتصادی و بنیادی واحد تجاری را نشان می دهد و واقعیتهای 
واحد تج��اری را بیان می کند. با به کارگی��ری ارزش منصفانه، 
تغیی��رات در ارزش به ط��ور سیس��تماتیک ب��ه حس��اب گرفته 
می ش��وند. هرچند، در کنار این مزیته��ا، مدیران آزادی عمل 

26



13
93

ن 
آبا

  7
3 

ره
ما

ش

بیش��تری خواهند داش��ت و موضوع دستکاری س��ود به وسیله 
مدیران مطرح می شود که این دستکاری ممکن است از کیفیت 
اطالع��ات بکاه��د. البته با دسترس��ی به قیمتهای ب��ازار، این 
امکان تقریبًا از مدیران سلب می شود. با توجه به این مطالب، 
ارزش منصفان��ه تأثی��ری دوجانبه بر کیفیت گزارش��گری مالی 
دارد. ب��ه هر ح��ال، به کارگی��ری ارزش منصفانه باعث کاهش 
عدم تقارن اطالعاتی می شود و محتوای اطالعاتی صورتهای 
مالی را افزایش می دهد و انتظار بر این است که بر آثار منفی و 
عدم اطمینان ناش��ی از آزادی عمل مدیران، غلبه کند. فراهم 
آوردن بس��تر مناس��ب ب��رای به کارگی��ری ارزش منصفان��ه نیز 

ضرورت دارد.
در ای��ران س��اختار مالکی��ت ش��رکتها متمرکز اس��ت. تمرکز 
مالکی��ت می توان��د یکی از متغیره��ای راهبری ش��رکتی تلقی 
ش��ود که با افزایش نظارت بر عملکرد مدیر، تغییرات مثبت در 
واحد تجاری ایجاد می کند. اما از س��وی دیگر ممکن اس��ت به 
دلیل تضاد منافع موجود میان س��هامدار عمده و خرد، سهامدار 
عمده از حق کنترلی خود سوءاس��تفاده کند و در راس��تای منافع 
سهامداران خرد حرکت نکند یا اینکه اطالعات را به آن شکلی 
که شایسته است، افش��ا ننماید. نتایج بررسیها از جمله بررسی 
بانک جهانی در خصوص س��هولت کس��ب و کار در کش��ورهای 
مختل��ف نیز نش��ان می دهد که حمایت ضعیفی از س��هامداران 
خ��رد در ای��ران ص��ورت می گی��رد. بنابراین نیاز به سیس��تمی 
ش��فاف تر که میزان افشای بیشتری را الزامی می کند، ضرورت 
دارد. ام��ا همواره باید در نظر داش��ت که س��ازوکارهای اجرایی 
مناس��ب برای به کارگیری اس��تانداردهای بین المللی نیز فراهم 
شود. یعنی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
ی��ک موضوع اس��ت و چگونگی اج��رای آن موض��وع دیگری 
است. ما در حال حاضر اس��تانداردهای حسابداری الزم االجرا 
داری��م؛ ولی آیا همه موارد افش��ای اس��تانداردها، واقعًا رعایت 

می شود؟

 شمس احمدی
در مورد ارزش متعارف مش��کل ما این است که خیلی جاها بازار 
فعال نداریم. حتی بورس هم ممکن است که بعضی جا مشمول 
بازار فعال نباشد. برای مثال سهمی که دو سال معامله نشده آیا  

قیمت تابلو می تواند مبنا به عنوان ارزش منصفانه باشد؟ مشکل 
تعیین ارزش منصفانه به طور عمده بر روی سرمایه گذاری هاست، 
مثاًل س��هامی که سه س��ال در بورس فعالیت نداشته؛ خوب باید 

روشی پیدا کنیم برای ارزش متعارف آن.
آنقدر مش��کل نداریم که به طرفش نرویم. س��اختار مالی  بازار 
م��ا پیچیدگیه��ای زیادی ن��دارد. م��ن ارزش متعارف را مش��کل 
اساس��ی نمی بینم. اگر از منظر دیگری نگاه کنیم، اصاًل مش��کل 
به اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی مربوط نیس��ت. 
در اس��تانداردهای بین المللی، در صورت قاب��ل اتکانبودن ارزش 
متعارف می توان از روش جریانهای نقدی آتی تنزیل شده استفاده 
کرد. مش��کل به یک مجموعه  مربوط می ش��ود؛ اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی بخش��ی از آن است. ما باید مفاهیم 
حاکمیت ش��رکتی  را اجرا کنیم تا بحث کنترلهای داخلی را اصالح 
کنیم. گزارش��گری مالی فرایندی اس��ت که از ثبت حساب شروع 
می ش��ود و ب��ه اس��تانداردهای بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی و 

حسابرسی می رسد. حسابرسی آخر خط کنترل کیفیت است.
دانشجوی حس��ابداری که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود 
باید با اس��تانداردها آشنا باش��د و به زبان انگلیسی تسلط کامل 
داشته باشد. االن زمانه ای است که باید سریع به مفاهیم علمی 

دسترسی پیدا کنیم و آنها را به کار ببریم. 
م��ا نمی توانی��م داخل��ی فک��ر کنی��م ول��ی بین الملل��ی عمل 
کنیم. باید همه چیز بین المللی باش��د. ت��ا وقتی که مدیرعامل 
هیئت مدیره را انتخاب می کند، حاال استانداردهای حسابداری 

شمس احمدی:

 االن زمانه ای است که

باید

سریع به مفاهیم علمی

دسترسی پیدا کنیم و

آنها را

به کار ببریم 
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ملی باش��د یا بین المللی چندان فرقی نمی کند. نظام حاکمیت 
شرکتی با بخشنامه اجرایی نمی شود.

 علوی
من فکر می کنم توس��عه اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی در ایران نیاز به قانون دارد. اقتصاد ما مبتنی بر بازار نیست. 
ش��اید در چند سال آینده هنوز انتظار بازار نیست که ما براساس 
انتظار بازار، صورتهای مالی را براساس استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی تهیه کنیم. آنچه سازمان حسابرسی، بورس یا 
جامعه حس��ابداران رسمی می بینند این است که نیاز را احساس 
می کنند و می گویند ما باید پایه هایش را بگذاریم. بنابراین بهتر 
اس��ت با اتکا ب��ه مقررات و قوانی��ن، اس��تانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی را به کار گیریم.
البت��ه اگر بخواهی��م به عهده ب��ازار بگذاریم ن��ه آمادگیش 
را دارد ن��ه اص��اًل اس��تقبالی می ش��ود. وقتی به  ش��رکتی که 
صورته��ای مالی را به زور س��الی یکبار تهی��ه می کند بگوییم 
ک��ه ب��ر مبن��ای اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 
صورته��ای مال��ی تهیه ش��ود؛ که ن��ه مدیر دوس��ت دارد، نه 
حس��ابدار، ن��ه حس��ابرس، و اس��تفاده کننده ای ه��م وج��ود 
نداش��ته باش��د، این همه هزینه برای چیس��ت؟ بنابراین باید 
از نی��روی قانون برای گس��ترش حرفه، پاس��خگویی مدیران 
و گزارش��گری مالی شرکتها در این خصوص کمک بگیریم تا 

موازنه منفعت هزینه برقرار ش��ود. 
در رابطه با ساختار اقتصادی متمرکز در ایران من فکر می کنم 
که اصاًل کسی دوس��ت ندارد گزارش بدهد. اگر به قولی به خود 
مدیران واگذار ش��ود شرکتها در حد یک صفحه هم نمی خواهند 
گزارش بدهند. ول��ی به هرحال طبق قوانین بازار س��رمایه این 
تعهد هم برگردنش هس��ت که باید گزارش��گری کند، افشا کند، 
اطالعات بدهد و از این مس��ائل. بنابراین با بحث نظارتی بازار 

بورس و یا ارکان دیگر می توانیم این کار را پیش ببریم.

 دکتر نظری
در ای�ران، برای به کارگی�ری اس�تانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مال�ی، حس�ابداران و حسابرس�ان ت�ا چه 
حد ب�ا مفاهی�م اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری 

هس�تند؟  مواج�ه  چالش�هایی  چ�ه  ب�ا  و  آش�نا  مال�ی 
چنانچ�ه اس�تانداردهای بین الملل�ی گزارش�گری مالی، 
استانداردهای اصلی کشور اعالم شود آیا هر استاندارد 
بین الملل�ی جدی�د ک�ه منتش�ر می ش�ود بالفاصل�ه باید 
قابلی�ت اجرای�ی پیدا کند ی�ا مرجع خاصی دوب�اره باید 
مه�ر تأیی�دی ب�ر آن بزند و اج�ازه به کارگی�ری آن را به 

حس�ابداران و حسابرس�ان بدهد؟

 دکتر عربی
بنیاد اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای ترجمه 
اس��تانداردها پروت��کل دارد. نهاد مس��ئول اول باید خودش را 
معرفی کند، تعیین صالحیت بش��ود و پروتکل مبادله بش��ود و 
ترجمه ش��روع ش��ود. چارچوبها به نظر من کاماًل روشن است. 

این پروسه را خود پروتکل روشن کرده است. 
بای��د خودم��ان را توانمند کنی��م. اولین بحثی ک��ه همواره 
مطرح می ش��ود این اس��ت که دانش حس��ابداران ش��رکتهای 
مش��مول برای تهیه صورتهای مالی پایین اس��ت. ش��اید آن 
هم دالیلی دارد چون نیازی نمی بینند یا مطلوبیتی برایش��ان 
ن��دارد. به نظر من برای ش��رکتهای پذیرنده بای��د الزام وجود 
داش��ته باشد و س��ازمان بورس باید س��ازوکار آن را پیش بینی 

کن��د.. 
نقطه ش��روع اینس��ت که مرج��ع ارتباطی و رس��می ما برای 
آماده سازی زیرساختارهای استفاده از استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی سازمان حسابرسی است. 
در س��ازمان ب��ورس نکته ای برایمان پیش آمده که س��ازمان 
حسابرس��ی کم��اکان خودش را متول��ی آماده س��ازی و ترجمه 
استانداردها می داند یا بورس را؟ در مصوبه سازمان حسابرسی 
این موضوع روشن نیست. در مصوبه آمده است که آن گروه از 
شرکتها و نهادهای مالی ثبت شده در سازمان بورس که توسط 
س��ازمان بورس مش��خص می ش��وند باید در تهیه صورتهای 

مالی خود از استانداردهای بین المللی استفاده کنند.
گ��روه دیگ��ری ک��ه نق��ش مهم��ی در ای��ن فراین��د دارن��د 
تهیه کنن��دگان یعنی ش��رکتها و ناش��رین هس��تند. متأس��فانه 
این گروه کمتر ش��ناختی از موضوع دارن��د با توانایی محدود. 
بنابرای��ن م��ن فک��ر می کن��م ک��ه ب��ار عم��ده این تح��ول را 
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مؤسس��ه های حسابرسی باید به دوش بکشند. این را هم باید 
دید که آیا نیروی آموزش دهنده داریم یا نه؟ 

بحث سوم که باز هم بر روی دوش حسابرسان است، بحث 
اصل کار اس��ت. همه ممکن است گزارش��ی را تهیه کنند و به 
حس��ابرس  بدهند. در نهایت حس��ابرس بای��د اظهارنظر کند. 
فک��ر می کنم که با کمک جامعه و خود مؤسس��ه ها ، می توانیم 
موفق شویم. سازمان بورس هم آماده است تا به حسابرسان و 

ناشران در مبحث آموزش حسابرسان کمک کند. 
من فکر می کنم که این س��ه گروه، س��ازمان حسابرسی که 
متول��ی استانداردهاس��ت، تهیه کنن��دگان صورته��ای مالی که 
ش��رکتها هس��تند، و اعتباردهندگان که حسابرس��ان می باشند 
بای��د برنامه ای بدهن��د و زمانبندی کنند. فک��ر هم می کنم که 
این کار باید با اجماع س��ازمان حسابرس��ی، جامعه، س��ازمان 
بورس،  انجمن حس��ابداران و مؤسسه های حسابرسی باشد. 
همه باید کمک کنیم که س��اختار را تعریف کنیم تا در سال 95 

اجرایی ش��ود. 

 شمس احمدی
م��ن ای��ن نگران��ی را دارم که هر ک��س کار را به گ��ردن دیگری 
بین��دازد؛ ش��ما می اندازید گردن س��ازمان، س��ازمان می اندازد 
گردن شما و هیچوقت هم انجام نمی شود. باید تصمیم بگیریم 
ک��ه همه ش��رکتهای بورس��ی مثاًل از س��ال 96 اس��تانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی را به طور کامل به کار گیرند و در این 

صورت همه در این کار مشارکت می کنند. 

 دکترحمیدی
آموزش یکی از مهمترین موضوع هایی است که باید مورد توجه 
قرار گیرد. به موضوع آموزش از دو دیدگاه می توان نگریس��ت: 

یکی از منظر دانشگاهی و دیگری از منظر حرفه ای.
در ح��ال حاض��ر ب��ا توج��ه به وج��ود مناب��ع درس��ی متعدد 
انگلیسی زبان مبتنی بر اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری 
ارائ��ه دروس  مال��ی، اس��تادان دانش��گاه می توانن��د مبن��ای 
خ��ود را اس��تانداردهای بین الملل��ی قرار دهند تا دانش��جویان 
فارغ التحصی��ل و حس��ابداران آینده حداقل با این حوزه آش��نا 
باش��ند. به ویژه می توان بر قس��متهای مغایر با استانداردهای 

حس��ابداری ایران تأکید بیش��تری کرد. به هر حال اجرای این 
اس��تانداردها از س��ال 95 الزامی خواهد بود.

اجرای برنامه های آموزش��ی برای حس��ابداران و حسابرسان 
نیز برای به کارگیری این اس��تانداردها در حرفه حسابداری نباید 

از نظر دور بماند. 

 شمس احمدی
م��ن هنوز ه��م روی حرفم هس��تم. اگر یک جای��ی بگوییم که 
از س��ال 95 یا 96 اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 
به ط��ور کام��ل برای همه ش��رکتها الزامی اس��ت و آموزش آنها 
را ه��م ش��روع کنیم، برای من حس��ابرس و مدیرمالی روش��ن 
می ش��ود که این اجبار اس��ت. به نظر من قب��ل از تاریخ الزامی 
ش��دن، باید یک س��ری صورتهای مالی همراه با یادداشتها را 
براساس استانداردهای بین المللی به صورت نمونه تهیه کنیم و 

موارد افشا مشخص شود. 

 دکتر عربی
مج��وزی که مجمع س��ازمان مص��وب کرده اس��ت دربرگیرنده 
ش��رکتهایی اس��ت که موردنظر بورس اس��ت و مصوب��ه به کل 
ش��رکتهای ایران اش��اره نکرده اس��ت. بنابرای��ن دامنه وظیفه 

علوی: 

نقطه شروع اینست که

مرجع ارتباطی و رسمی ما برای

آماده سازی زیرساختارهای

استفاده از

استانداردهای حسابداری و

استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

سازمان حسابرسی است 
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بورس مش��خص اس��ت. چندماه پیش جلس��ه ای ب��ا اعضای 
محترم هیئت عامل س��ازمان حسابرس��ی داش��تیم که قرار شد 
برنامه ای به م��ا بدهند. چون آنها هم درگیر هماهنگی با بنیاد 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و گرفتن مجوزهای 
ترجمه بودند. قرارش��د که یک زمانبندی به ما بدهند که ما هم 
در قالب آن زمانبندی اگر کارهایی الزم اس��ت انجام دهیم و با 
هماهنگی پیش رویم. حاال باید ببینیم که سازمان حسابرسی 
ب��ا توجه ب��ه محدودیتهایی ک��ه دارد واقعًا چق��در در این حوزه 

می تواند نیرو بگذارد. 

 دکتر نظری
هزینه آموزش آن بخش�ی که به حسابداران شرکتهای 
بورس�ی مربوط اس�ت بر عهده ش�رکتها می باش�د اما 
هزینه آم�وزش حسابرس�ان بر عهده کیس�ت؟ جامعه 

حس�ابداران رس�می ایران؟

 شمس احمدی
ریسک ش��رکتهای بورس��ی بس��یار باالس��ت؛ به دلیل همان 
فراین��دی که اش��اره ک��ردم ک��ه کامل نیس��ت. در بس��یاری از 
کش��ورها ش��رکتی که کمیته حسابرس��ی در آن فعال نباش��د و 
حسابرس��ی داخلی نداشته باش��د در بورس پذیرفته نمی شود. 
ما در حال حاضر با ش��رکتهایی مواجه هس��تیم که در این مورد 
مش��کل دارند. حال من ریسِک کاری را بپذیرم که خودم آن را 
نصف ونیمه بلد هس��تم و آن طرف هم نصف ونیمه بلد اس��ت 
و نس��بت ب��ه صورتهای مال��ی اظهارنظر کن��م. در نتیجه، اگر 
اختیاری باش��د مؤسسه های حسابرس��ی هم حاضر به پذیرش 
این ریسک نیستند. راه حل اینست که اجباری شود. اگر فراگیر 
ش��ود، شرکتها و حسابرسان این استانداردها را آموخته و به کار 

خواهند برد.

 دکتر عربی
من فک��ر نمی کنم هزینه آم��وزش به کارگیری اس��تانداردهای 
بین المللی گزارش��گری مالی خیلی س��نگین و اساسی باشد که 
واقعًا کس��ی به طرف آن ن��رود. با فرض اینک��ه هزینه زیادی 
ه��م در کار باش��د ق��رار نیس��ت ک��ه م��ا بگوییم که یک س��ال 

اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به کار گرفته شود و 
س��ال بعد دوباره برگردیم س��رجایمان. به  همی��ن خاطر، ما با 
این دیدگاه پیش رفتیم که به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی از سوی شرکتها تدریجی باشد چون در غیر 

این صورت مطمئنًا شکست می خوریم. 

 شمس احمدی
حاال که ما این مس��یر را به پیش می رویم باید یک مرجعی 
ه��م ب��رای اس��تانداردهای بین الملل��ی رهنم��ود تهیه کند. 
جامعه حس��ابداران رس��می می توان��د در ای��ن زمینه کمک 

کند. 

 دکتر حمیدی
در پای��ان جلس��ه این خبر خ��وب را هم به ش��ما می دهم که 
ب��ا ت��الش مس��تمر هم��کاران در س��ازمان حسابرس��ی کار 
ترجمه اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و اعمال 
تغیی��رات مک��رری که در ای��ن اس��تانداردها به طور س��االنه 
صورت می گیرد، در حال انجام اس��ت. هیئت استانداردهای 
بین الملل��ی حس��ابداری، به تازگی دو اس��تاندارد جدید را نیز 
تدوین کرده اس��ت که ترجمه آنها نیز در حال انجام اس��ت. 
س��ازمان حسابرس��ی افزون ب��ر ترجمه و به روزرس��انی این 
اس��تانداردها، همزمان در حال تدوی��ن راهنمای به کارگیری 
آنها نیز می باش��د. به گونه ای که راهنم��ای به کارگیری برای 
استاندارد بین المللی گزارش��گری مالی 1 با عنوان »پذیرش 
اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی برای نخستین 
عن��وان  ب��ا   12 بین الملل��ی حس��ابداری  اس��تاندارد  و  ب��ار« 
»مالیات بر درامد« منتش��ر ش��ده است و کار تدوین راهنمای 
به کارگیری برای اس��تاندارد بین المللی گزارشگری مالی 9 با 
عنوان »ابزارهای مالی« و اس��تاندارد بین المللی گزارشگری 
مال��ی 10 ب��ا عنوان »صورته��ای مالی تلفیق��ی« نیز در حال 

انجام است.

 دکتر نظری
بار دیگر از حضور و مش�ارکت سازنده شما در این بحث 

مهم سپاسگزاری می کنم.
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