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به میز گفتگوی حس�ابرس خوش آمدید. از اینکه پیش�نهاد مجله را برای 
گفتگ�و پیرام�ون موض�وع محوری این ش�ماره ک�ه به اهمی�ت، ضرورت و 
چگونگی به کارگیری اس�تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی اختصاص 

دارد پذیرفتید سپاسگزاریم.

دکتر دستگیر
م��ن هم از مجل��ه حس��ابرس به خاطر انجام ای��ن مصاحبه تش��کر می کنم و الزم 
می دانم مطالبی را در آغاز گفتگویمان درباره ضرورت اس��تفاده از اس��تانداردهای 

حسابداری در ایران مطرح کنم.
ابتدا باید اش��اره کنم که در اساس مطالعه ای در ایران درباره ضرورت تدوین 
و ارائه اس��تانداردهای ملی حس��ابداری انجام نش��ده اس��ت. به اعتقاد من باید 
در زمانی که س��ازمان حسابرس��ی طبق قانون مصوب مجلس شورای اسالمی 

آقای دکتر محسن دستگیر
استاد تمام حسابداری 

گ
ف
ت
گ
و
با

ضرورت مطالعه 

                      در انتخاب

           سیستم فراگیر حسابداری
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ضرورت مطالعه 

                      در انتخاب

           سیستم فراگیر حسابداری

ش��کل گرفت، این پرسش اساس��ی را مطرح می کرد، با 
توجه ب��ه تغییراتی که پس از انقالب اس��المی در بافت 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران رخ داده 
اس��ت، اس��تفاده کنندگان اصلی از گزارش��های مالی چه 
گروه و کسانی هستند. برای مثال در غرب، گزارشهای 
حس��ابداری بیش��تر ب��رای س��هامداران و بس��تانکاران 
کارب��رد دارد. آیا در ایران ه��م اس��تفاده کنندگان اصلی 
س��هامداران و بس��تانکاران هس��تند یا دول��ت و مدیران 

ش��رکتها؟
پرس��ش اساس��ی بعدی که با ی��ک تحقی��ق جامع از 
جامعه حس��ابداری ایران باید مش��خص می شد این بود 
ک��ه برای تأمی��ن نیازهای اطالعاتی گ��روه یا گروه های 
اصلی اس��تفاده کننده از گزارش��های مال��ی در ایران چه 
سیس��تم حس��ابداری فراگی��ری باید پیاده س��ازی و اجرا 

می ش��د.
در واق��ع م��ا در ای��ران پذیرفته ای��م که همان سیس��تم 
فراگیر مبتنی بر اصول پذیرفته ش��ده حسابداری )سیستم 
کشورهای انگلوساکسون � کشورهای انگلیسی زبان( باید 
اجرا و پیگیری شود. این سیستم به دلیل مشکالتی که در 
بطن خود دارد نیاز به ارائه اس��تانداردهای گوناگون دارد تا 

حسابداران را ملزم به رعایت 
آنها کند.

در حالی که دیگر کشورهای 
از  )غی��ر  پیش��رفته  غرب��ی 
از  انگلوساکسون(  کشورهای 
)یونیفورم(  یکپارچه  سیستم 
نی��از  و  می کنن��د  اس��تفاده 
اس��تانداردهای  تدوی��ن  ب��ه 
حسابداری گاه و بیگاه ندارند.
ای��ران  در  ض��رورت  ای��ن 
نادی��ده گرفت��ه ش��ده و هیچ 
ای��ن  در  جامع��ی  مطالع��ه 
زمینه که چه سیس��تم فراگیر 
موردنیاز  بیش��تر  حسابداری 

است انجام نشده است.

 اص�واًل چ�ه دالیلی ب�رای پذی�رش اس�تانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی وجود دارد؟

دکتر دستگیر
به نظ��ر می رس��د منظ��ور از این پرس��ش دالی��ل پذیرش 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران باشد.
با توجه به اینکه استانداردهای حسابداری در ایران بیشتر 
اوقات براساس استانداردهای بین المللی تدوین می شوند، 
دلیل قوی در خصوص پذیرش استانداردهای حسابداری 

بین المللی برای اِعمال در شرکتهای ایرانی وجود ندارد.

 چه شرایطی برای پذیرش استانداردهای بین المللی 
گزارش�گری مالی مطرح است؟ آیا اندازه شرکتها در 

به کارگیری استانداردها تأثیر دارد؟

دکتر دستگیر
اصواًل هرگاه مش��کل و معضل حسابداری و یا چندگانگی 
روشهای حسابداری درخصوص ثبت و گزارشگری رویداد 
مالی خاصی پیش می آید، اس��تاندارد حسابداری ضرورت 
پیدا می کن��د. به طور معمول ش��رکتهای بزرگت��ر به خاطر 
ماهیت فعالیتش��ان با مش��کالت مالی بیشتری نسبت به 

اساسًا

در ایران

مطالعه ای درباره

ضرورت تدوین و ارائه

استانداردهای ملی حسابداری

انجام نشده است

گ
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ش��رکتهای کوچکتر روبه رو می ش��وند و طبعًا از اس��تانداردهای 
حسابداری بیشتر هم استفاده می کنند.

اس�ت�ان�دارد حس�اب�داری  ه���م  م�دع���ا  ای��ن  دلی��ل 
تورم�ی ش�ماره 33 هیئت اس�تانداردهای حس�ابداری 
مال�ی )FASB 33( در ایاالت متح��د امریکا و اس�تاندارد 
حس�ابداری ش�ماره 16 با عن��وان »حس��ابداری قیمتهای 
ج��اری« )SSAP 16( در انگلس��تان ب����ود ک�ه ش��رکتهای 
مش��خصی ب��ا ارزش دارایی ه��ای از ح��د معین��ی ب��ه باال را 

مش��مول این اس��تانداردها  کردند.

یک�ی از مزای�ای به کارگی�ری اس�تانداردهای بین الملل�ی 
گزارشگری مالی، افزایش قابلیت مقایسه اطالعات مالی 
شرکتهاست؛ آثار افزایش قابلیت مقایسه اطالعات مالی 

چیست؟

دکتر دستگیر
اساس��ًا در سیس��تم حس��ابداری مبتنی بر اصول پذیرفته ش��ده 
حس��ابداری )سیستم حس��ابداری کش��ورهای انگلوساکسون( 
به دلیل انعطاف عملی که حس��ابداران دارند قابلیت مقایسه ای 
گزارش��های مال��ی از دس��ت می رود؛ از این روس��ت ک��ه نیاز به 
اس��تانداردهای حس��ابداری دارند تا یکنواختی را در گزارشهای 
مال��ی افزای��ش دهن��د. یکنواخت��ی ه��م قابلی��ت مقایس��ه ای 

گزارشهای مالی را افزایش می دهد. 
حال باید پرس��ید قابلیت مقایسه ای گزارش��های مالی چرا تا 
این حد اهمیت دارد که برای آن مجبور به تدوین استانداردهای 
حس��ابداری می ش��ویم. تصمیم گیرندگانی که نیاز به اطالعات 
حس��ابداری در تصمیم گیری خود دارند می خواهند برای انجام 
سرمایه گذاری اطالعات مالی ش��رکتهای مختلف، برای مثال 
سوداوری آن را با هم مقایسه کرده تا به تصمیم صحیح برسند. 
بنابرای��ن اگر صورتهای مالی تهیه  ش��ده به وس��یله ش��رکتهای 
مختلف دارای قابلیت مقایسه ای باشند، تصمیم گیرندگان بهتر 

می توانند درباره آنها قضاوت کنند.

یک�ی از مفاهی�م اساس�ی در به کارگیری اس�تانداردهای 
بین الملل�ی گزارش�گری مال�ی »ارزش متع�ارف« اس�ت. 
ارزش متع�اف مس�تلزم قض�اوت مدیریت اس�ت و توان 

اجتناب ناپذیری برای دس�تکاری آن وجود دارد و قابلیت 
آن می توان�د پایین باش�د. اثر به کارگی�ری این مفهوم بر 

قابلیت اتکاپذیری اطالعات مالی چیست؟ 

دکتر دستگیر
آیا منظور ش��ما از ارزش متعارف همان ارزش منصفانه اس��ت؟ 
اگ��ر چنین اس��ت باید متذکر ش��وم ک��ه اس��تانداردگذاران برای 
ارائه اطالعات براس��اس ارزش منصفانه ک��ه در تصمیم گیریها 
مفید هس��تند اس��تانداردهایی وضع کرده اند. اما همان طور که 
در بطن پرس��ش آمده اس��ت، این گونه ارزش��ها نظ��ری بوده و 
ممکن اس��ت تابع قضاوتها و دس��تکاری مدیریت واقع شوند. 
از اینرو قابلیت اتکای چنین اطالعاتی بس��یار پایین است ولی 
در عوض اطالعات مربوط تری هس��تند. اگر بخواهیم با وضع 
اس��تانداردهای حس��ابداری قابلی��ت اتکای اطالع��ات مالی را 

افزایش دهیم طبعًا از ارزشهای منصفانه دور می شویم. 

آیا حس�ابداران و حسابرس�ان م�ا از آمادگ�ی الزم برای 
به کارگیری و رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مال�ی برخوردار هس�تند؟ آیا هزینه آموزش ای�ن افراد را 

درخور مالحظه ارزیابی می کنید؟

دکتر دستگیر
به عقیده بنده اس��تفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی برای ش��رکتهای ایران��ی در حال حاضر ض��رورت ندارد. 
چون در ایران ما اس��تانداردهای ملی گزارشگری مالی را داریم 
که البته خود برگرفته از اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی هس��تند. اما فکر می کنم برای شعبه ها و شرکتهای فرعی 
شرکتهای بین المللی که در ایران به فعالیت مشغولند)و در آینده 
نیز به طور چشم گیر به تعداد آنها افزوده خواهد شد( به کارگیری 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به وسیله حسابداران 
ایران��ی آنها ضروری اس��ت؛ چون ش��رکتهای مادر نی��از دارند 
صورتهای مالی تلفیقی از صورتهای مالی ش��رکتهای فرعی و 
شعبه های خود در سراسر دنیا تهیه کنند، بنابراین همه این گونه 
ش��رکتها باید از اس��تانداردهای حس��ابداری بین المللی استفاده 

کنند. 
در این شرایط ش��رکتهای خارجی و شعبه های آنها در ایران 
حسابداران ایرانی استخدام می کنند که به زبان انگلیسی تسلط 
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داشته تا بتوانند استانداردهای حسابداری بین المللی را بخوانند 
و تفسیر کنند. قدر مسلم آموزشهای ضمن خدمت )مانند دیگر 
آموزشها( در زمینه استانداردهای حسابداری بین المللی به آنها 

ارائه خواهد شد.

پیش�نه��اد ش�ما در م�ورد منظ�ور نم���ودن آم�وزش 
اس�تانداردهای بین الملل�ی گزارش�گری مال�ی در برنامه 
آموزشی حسابداری در دانش�گاه ها چیست؟ چه بستری 

باید فراهم شود؟

دکتر دستگیر
هم اکن��ون نیز اس��تادان حس��ابداری در دروس حس��ابداری در 
س��طح کارشناس��ی ضمن ارائه مطالب درسی، اس��تانداردهای 
حس��ابداری ایران را نیز به دانش��جویان ی��ادآوری می کنند. در 
دوره کارشناس��ی ارش��د و دکت��ری بر این مس��ئله بیش��تر تأکید 

می شود.
از آنجایی که اس��تانداردهای حس��ابداری ابزاری هس��تند که 
حس��ب مورد و ض��رورت از آنها اس��تفاده می ش��ود، به نظر من 
همین ق��در ک��ه نقش و اهمیت اس��تانداردها در حل مش��کالت 
حس��ابداری به دانش��جویان یادآوری و آموزش داده شود کافی 

است. 

از  بع�د  م��ی ش�ود  ادع�ا 
اس�ت�انداردهای  پ�ذی�رش 
بی�ن الملل��ی گزارش�گ�ری 
مال�ی، کیفی�ت ص��ورتهای 
م�ال�ی ارتقا پی�دا م�ی کند، 
یکنواختی و شفافیت بیشتر 
می ش�ود و مش�کالت نب�وِد 
کاه�ش  اطالعات�ی  تق�ارن 

می یابد. نظر شما چیست؟

دکتر دستگیر
مواردی را که در پرسش مطرح 
کرده ای��د، در تئ��وری مواردی 
به کارگی��ری  از  ک��ه  هس��تند 
حس��ابداری  اس��تانداردهای 

انتظ��ار م��ی رود. ام��ا تجرب��ه کش��ورهای پیش��رِو غربی در 
زمینه تدوین و به کارگیری اس��تانداردهای حسابداری کاماًل 
موارد یادش��ده را تأیی��د نمی کن��د. در ایاالت  متح��د امریکا 
و همچنی��ن در کش��ور انگلس��تان چند بار مس��ئولیت تدوین 
اس��تانداردهای حس��ابداری ب��ه امی��د بهبود اس��تانداردهای 
حس��ابداری و ح��ل معض��الت حس��ابداری در آن جوام��ع، 
از کمیت��ه ای ب��ه کمیت��ه دیگ��ر و از هیئت��ی به هیئ��ت دیگر 
تفوی��ض ش��د. ول��ی هن��وز ه��م ش��رکتهایی مانن��د انرون، 
وردکام، مرک، زیراکس، پالمرات و غیره پیدا می ش��وند که 
اصول حس��ابداری و استانداردهای حسابداری را دور زده و 
حس��ابداری س��اختگی انجام می دهند. دلیل این مسئله هم 
این اس��ت که مش��کل در ذات سیستم حسابداری آنهاست و 
استانداردهای حس��ابداری به عنوان مس��کن، که در تدوین 
آنه��ا البی ه��ای متعدد و سیاس��ی کاری می ش��ود ت��ا منافع 

گروه های خاص تأمین ش��ود نمی تواند اثرگذار باش��د.

از مشارکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.

استفاده از

استانداردهای بین المللی

گزارشگری مالی

برای شرکتهای ایران

در حال حاضر 

ضرورت ندارد

گ
ف
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