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  چکیده

بیش از یک . هستند مبتنی اقتصادهاي مدرن بر معامالت فرا مرزي و جریان آزاد سرمایه

در . ها افزایش یابدرود تعداد آنها رخ داده و انتظار میهاي مالی فراتر از مرزسوم کل تراکنش

وجه به اینکه کشورهاي مختلف، هر یک استانداردهاي حسابداري خود را داشتند، گذشته، بات

شود، ممکن  وقتی از استانداردهاي ملی استفاده می. هاي فرا مرزي این چنینی پیچیده بودفعالیت

ممکن است .هاي مالی بر مبناهاي متفاوتی محاسبه شوند است مقادیر گزارش شده در صورت

براي رفع این پیچیدگی هم الزم است . باشدمواجه سوال  بایت و قابلیت اتکا قابلیت مقایسه، شفاف

 بر تواندزیرا حتی تفاوت کوچکی در الزامات می ؛جزییات استانداردهاي ملی  بررسی شود

تاثیر  شده شرکتها، عملکرد مالی، وضعیت مالی گزارشگیري سود و ارزش شرکت اندازه

گري دالیل مهم ایجاد استانداردهاي بین المللی گزارش این یکی از.  داشته باشد بزرگی

این مقاله، با توجه به اهمیت این استانداردها و الزامی شدن استفاده از آن براي . است) IFRS(مالی

سعی دارد سیر تکامل استانداردها و پیدایش  ؛1395هاي بزرگ بورسی در ایران از سال  شرکت

هاي توسعه و معایب به ، چالشمزایا، مفهوم، (IFRS) ي مالیالمللی گزارشگر داردهاي بیناستان

 .مندان و دانشجویان با موضوع استعالقه کردنو هدف آن آشنا  کندآنها را مرور  گیري کار

  

  :کلیدي واژگان

  هاي حسابداري ، چارچوب نظري، مدل)IFRS(گري مالیالمللی گزارشاستانداردهاي بین
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  مقدمه. 1

 همراه با پیچیدگی، هاي اخیردهه هاي واحدهاي انتفاعی در فعالیتهاي سریع  پیشرفت

 .اطالعات مالی مربوط و قابل اعتماد را تشدید کرده است ارائه هاي اطالعاتی، لزوم تهیه وسیستم

تدوین  ،رهاي مزبوارائه اطالعات مالی با ویژگی ترین الزامات حاکم بر تهیه و یکی از مهم

ست که ا استانداردهاي حسابداري ضوابطی .عمل است آنها در ورعایت استانداردهاي حسابداري

کنندگان اطالعات مالی به استفاده گیري وانتقالاندازه واحدهاي اقتصادي باید در فرآیند شناخت،

هاي مالی محسوب این استانداردها معیاري براي سنجش کیفیت ارائه صورت .کنند رعایت

 توانالی براساس استانداردهاي حسابداري تهیه شده باشد، میهاي موقتی که صورت .شوند می

تدوین استانداردهاي حسابداري بر سه  .اندههاي مالی به نحو مطلوب تهیه و ارائه شدصورت گفت

تئوري . است مبتنی تئوري حسابداري بر عامل شرایط سیاسی، وضعیت اقتصادي و مهمتر از همه

ماهنگ از فرضیات قابل آزمون، مفاهیم و اصول عملی دانست اي هتوان مجموعهحسابداري را می

رغم تنوع رویکردها به.کندکه ساختار کلی الزم را براي پژوهش در ماهیت حسابداري ایجاد می

براي تدوین تئوري حسابداري، هدف مشترك، تدوین چارچوب نظري است براي آن چه 

این چارچوب داراي سیستم مرتبطی از .جام دهندرود که انیا انتظار می ،دهندحسابداران انجام می

آهنگ براي بیان ماهیت، عملکرد و حیطه ها و فرضیات است که به تدوین استانداردهاي همهدف

فرآیند تدوین استانداردها  ،به بیان دیگر. کندهاي تهیه آن کمک میهاي مالی و تکنیکصورت

-بنابراین تأمین نیازهاي اطالعاتی استفاده. باید بر تئوري پذیرفته شده حسابداري مبتنی باشد

استانداردهایی در حسابداري  بهو براي این امر  ستاا کنندگان، نیازمند اطالعات مربوط و قابل اتک

باشد که این اصول و ضوابط به اندازه کافی روشن و مبتنی  هستیم که بر اصول و ضوابطی نیازمند 

از . تفاده از این استانداردها براي همگان امکان پذیر باشداي که امکان اسبه گونه ؛همسان باشند

هاي داخلی مناسب نیز براي استقرار این هاي مناسب و اعمال کنترلاستفاده از روش ؛طرف دیگر

  .رسداستانداردهاي همسان ضروري به نظر می

امات، شرح داده شده و الز) IFRS٢(گیري مالیالمللی گزارشدر این مطلب استاندارد بین

  .با اتکا به منابع داخلی دردسترس توضیح داده شده است ،کارگیري آن مزایا و معایب به
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2International Financial Reporting Standard 



هاي المللی گزارشگري مالی، مدلقبل از ورود به بحث چارچوب نظري استانداردهاي بین

هاي ي تحقیقات انجام شده در زمینه مدلبنددر جمع. شوندحسابداري به اختصار توضیح داده می

مختلف حسابداري و عوامل محیطی موثر بر آن، پنج مدل عمده حسابداري در سطح بین المللی به 

  ):1391حسنی القار و همکاران، (ستشرح زیر شناسایی شده ا

  )آنگلوساکسون(آمریکایی-مدل انگلیسی) الف

توان به موارد از مشخصات این مدل، می. هستندآهنگ این گروه آمریکا، انگلستان و هلند، پیش

 :زیر اشاره کرد

  گذاران و اعتباردهندگان رفع نیازهاي اطالعاتی سرمایه به منظورحسابداري در این کشورها

 است؛گیري شده جهت

 ؛سرمایه بزرگ و توسعه یافته دارندن کشورها، بازارهاي ای  

 کنندگان اطالعات مالی از خبرگی و مهارت ست و استفادها ح آموزش در آنها بسیار باالسط

 .باالیی برخوردارند

 

 مدل کنتیننتال) ب

واحدهاي تجاري در این . کشورهاي اصلی این گروه، کشورهاي قاره اروپا و ژاپن هستند

. اي آنها هستندکننده نیازهاي سرمایهچرا که تامین ؛دارند طه نزدیکیبرا ها کشورها، با بانک

. کاري زیاد داردگرایش به محافظه ،شیوه عمل حسابداري و گیري قانونیهتحسابداري مالی، ج

 .کنندکشورهاي فرانسوي زبان آفریقا، نیز کم و بیش این مدل را دنبال می

 مدل آمریکاي جنوبی) ج

آنچه این مدل را از دو مدل . گیردجنوبی را در برمی ياین مدل، بیشتر کشورهاي آمریکا

به طور کلی در این . استفاده مستمر از تعدیالت تورمی در حسابداري است ،کندقبل متمایز می

 .ریزان دولتی استگیري حسابداري به سوي نیازهاي برنامهمدل، جهت

  مدل اقتصاد ترکیبی) د

در اروپاي  که سبب شد ،میالدي 1980فروپاشی بلوك شرق پس از وقایع سیاسی دهه 

این مدل، از یک سو درصدد . ایجاد شود یخاصشرقی و شوروي سابق، مدل حسابداري 

و از سوي دیگر، به دنبال  است ریزي و کنترل اقتصادي بسیار متمرکزپاسخگویی به بقایاي برنامه



کننده در کشورهاي استفاده. هاي موسسات داراي گرایش اقتصاد آزاد استپاسخگویی به فعالیت

 .کنندسابداري دوگانه عمل میهاي حدر قالب سیستم از این مدل، موسسات معموالً

 المللیمدل استانداردهاي بین) هـ

توان الگویی متمایز از چهار مدل قبل دانست که در المللی را میمدل استانداردهاي بین

هاي چندملیتی و خصوصاً براي شرکت(المللیگري مالی در سطح بینهدف هماهنگی گزارش

شدن بازارهاي رود با جهانیانتظار می. ریشه دارد) کنندگان در بازارهاي مالی جهانمشارکت

هاي مختلف المللی تسریع شده و مدل، حرکت در جهت گسترش استانداردهاي بینسرمایه

هاي صنعتی در گروه کشورهاي آنگلوساکسون و جا که بیشتر پیشرفت از آنالبته  .تر شوندهمگرا

 .در این کشورها بوده است بیشترین رشد و توسعه حسابداري؛ باشدکنتیننتال می

 چگونگی پیدایش استانداردهاي حسابداري. 3

اما فرآیند  ؛اي چند صد ساله برخوردار استري از سابقهاهاي حسابدپیدایش اصول و رویه

طی هفتاد سال  ،اي که امروز شاهد آن هستیمبه گونه ،رسمی تدوین استانداردهاي حسابداري

طی دو قرن هجده و نوزده میالدي، موجب  ،انقالب صنعتیوقوع . جود آمده استگذشته به و

در  مغایرتتنوع و  بهاین امر . اروپایی و آمریکایی شد کشورهايدگرگونی چهره اقتصادي 

پذیري اطالعات حسابداري هاي حسابداري و پیامد منطقی آن، از دست رفتن ویژگی مقایسهروش

 .منجر گردید

، میالدي موجب 1920ي در اوایل دهه اي حسابدارهدر روشمغایرت  وجود این تنوع و

- اقالمی باشد که از نظر مفاهیم اندازه شاملهاي مالی تهیه شده به وسیله حسابداران شد تا صورت

وجود ارتباط میان اطالعات  جهت در همین . اي متورم ارائه شودگیري، بیشتر از واقع و به گونه

هاي هاي متورم ارائه شده در صورتسبب گردید ارزش ،ري و ارزش بازار اوراق بهاداراحسابد

هاي اوراق بهادار نیز به جا بگذارد و این رهاي حاکم بر بازابه تدریج اثر خود را بر ارزش ،مالی

میالدي سقوط بزرگ بازار اوراق بهادار به وقوع  1929روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال 

در واقع بسیاري بر این . اتهام قرار داشتند معرضن به شدت در حسابدارا ،پیوست و در این ارتباط

کننده از سوي حسابداران ریشه داشته ت گمراهادر ارائه اطالع 1929باور بودند که سقوط بزرگ 

 .است

میالدي در کشور ایالت متحده امریکا، بسیار  1929گر سال اقتصادي سقوط ویران آثار

با تشکیل سلسله جلساتی با حضور نمایندگان بازار سهام  از این رو،. گیر و شدید بودچشم



مندي افشاي اطالعات به نیویورك و انجمن حسابداران آمریکا، اقدامات اولیه الزم براي قانون

گري مالی موثر هدف اصلی از تشکیل این جلسات، طرح مسائل حسابداري و گزارش .عمل آمد

این جلسات که دولت . ندگان و بازار اوراق بهادار بودگذاران، اعتباردهبر ثروت و منافع سرمایه

، در نهایت موجب شد تا نهاد دولتی قدرتمندي به نام داشتامریکا نیز نظارت شدیدي بر آن 

از  محافظتمسئولیت این نهاد، . پا به عرصه وجود بگذارد)SEC(راکمسیون بورس اوراق بهاد

مینان از افشاي کامل و مربوط اطالعات به گذاران از طریق حصول اطق سرمایهیمنافع و عال

سیون مزبور در کشور ایالت متحده امریکا، نوعی یکپارچگی و یتشکیل کم. بازارهاي سرمایه است

انسجام براي حرفه حسابداري به ارمغان آورد و سبب شد نسبت به تدوین اصول، ضوابط و 

سرانجام چنین وضعیتی باعث آن  .استانداردهاي حسابداري، حساسیت و دقت بیشتري اعمال گردد

دار تدوین استانداردهاي هاي مختلفی در بخش خصوصی عهدهشد که در طی زمان، سازمان

  .حسابداري مالی باشند 

  چارچوب نظري استانداردهاي حسابداري. 4

تئوري  ، باید گفت کنیمارائه  ”چارچوب نظري“اگر بخواهیم تعریفی جامع و کلی از 

استنتاج آنهاست که  اي از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوهحسابداري مجموعه

زیربناي تدوین استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطالعات 

ري به وجود آورنده نوعی چارچوب اتئوري حسابد جهت،در این . دهدحسابداري را تشکیل می

 .شود ابداري بر اساس این چارچوب تدوین میو مقررات خاص حس استنظري مرجع 

 1930توان در دهه اولین اقدامات جدي براي تدوین مبانی نظري حسابداري را می ریشه

 از شکل گروهی به عنوان عضوي استادان حسابداري به صورت فردي یا به. کرد جست و جو

کمیته  1936ر سال د .این جنبش نظري بودند از پیشگامان )AAA(انجمن حسابداري آمریکا

به انتشار نشریاتی در مورد تئوري حسابداري زد که  اجرایی انجمن حسابداري آمریکا دست

 .دمنتشر ش تئوري بنیادي حسابداري در خصوصاي  بیانیه با عنوان1965آخرین آنها، درسال 

ندین چ 1973تا  1936هاي  طی سال  حسابداران رسمی آمریکا انجمن حسابداري آمریکا و انجمن

به تفکر بااینکه این نشریات  .نشریه دیگر را براي تدوین مبانی نظري حسابداري منتشر کردند

هیچ ساختار واحدي از تئوري حسابداري به  این اقدامات؛ کردندکمک چشمگیري حسابداري 

پی شروع  در، 1973حسابداري مالی با آغاز کار خود در سال  استانداردهاي هیأت. دست نداد

به این نیاز عمومی  گري مالی چارچوب نظري حسابداري و گزارش تدوین ژه جامع برايیک پرو



-نظري از اولین موضوع چارچوب .این اقدام تالشی براي ایجاد منشور حسابداري بود. پاسخ داد

محسوس چارچوب نظري بر ابعاد  به علت تاثیرات بالقوه. شود محسوب می هیأتهاي کاري 

برانگیز آن، پیشرفت در این زمینه بسیار آرام  لی و در نتیجه ماهیت بحثگري ما گزارش گوناگون

را به خود اختصاص  هیأتباالیی برخوردار بوده و بسیاري از منابع  بوده است، این کار از اولویت

سال،  12یعنی پس از حدود  1985استانداردهاي حسابداري مالی در دسامبر سال  هیأت. است داده

هاي مفاهیم مورد  عنوان بیانیه به که معموالً(مجموعه مفاهیم حسابداري مالی را  آخرین بیانیه از

 هاین بیانیها. مبناي چارچوب نظري را فراهم آورده است صادر کرده که) گیرند اشاره قرار می

  :)1380پور،عبداله( دنگیر عمده را دربرمی چهار حوزه

  هاي گزارشگري مالی کدامند؟هدف :ها هدف) - الف

  منظور از کیفیت اطالعات مالی سودمند چیست؟ :هاي کیفیویژگی) - ب

  فهوم دارایی، بدهی، درآمد و هزینه چیست؟م: هاي مالیعناصر صورت) - پ

-هاي کیفی و تعریف عناصر صورتها، ویژگیهدف :گري گزارشگیري و شناسایی، اندازه) - ت

  شوند؟ کار گرفته می هاي مالی چگونه به

  گري مالیارشهاي گزهدف-الف

 چه کسی به چه نوع مانند اینکه ؛گري مالیهاي گزارش بدون شناسایی هدف ،حسابداران

قادر به تعیین معیارهاي شناخت  به این اطالعات نیاز دارد؛ دارد و به چه دلیل نیاز اطالعاتی

. هند بودنخوا سودمند و اتخاذ بهترین شیوه گزارش اطالعات حسابداري هايگیري موردنیاز،اندازه

  :پردازد عبارتند از می گري مالی که چارچوب نظري به آنهاهاي اساسی گزارشهدف

 گیري استتهیه اطالعات مفید براي تصمیم ،گري مالیهدف کلی گزارش:مفید بودن. 

 قدر ساده باشد که براي همه قابل فهم تواند و نباید آن هاي مالی نمیگزارش:قابل فهم بودن 

 شناخت معقولی و حسابداري بودن آن است که هر فرد که از تجارت قابل فهم منظور از. باشد

بتواند از این  ؛باشد مایل شده داشته باشد و به مطالعه و تجزیه و تحلیل اطالعات ارائه

 .ها استفاده کند گزارش

  ري از شماکه احتماال افراد بی با این :)گذاران و اعتباردهندگان سرمایه(مخاطبان تامین خواسته

. گذاران و اعتباردهندگان هستند مخاطبان اصلی، سرمایه؛ کنند مالی استفاده میهاي گزارش

به  ،مانند اداره مالیات و کمیسیون بورس اوراق بهادار ،سازمانی برون کنندگانسایر استفاده

 . مند هستند خاصی عالقه اطالعات



 هاي نقدي آینده اعتباردهندگان به جریان گذاران و رمایهس: هاي نقدي آینده ارزیابی جریان

انتظار دارند اصل وام و بهره آن به طورنقدي  ،دهندگان اعتبار. مند هستند عالقه شرکت

ی براي رشد کاف گذاران نیز به سود سهام نقدي و جریان نقدینگی سرمایه. دریافت شود

مفیدي را درباره میزان  گري مالی باید اطالعاتدر نتیجه گزارش ؛مند هستند شرکت عالقه

 .نقدي آینده فراهم آورد هايجریان) ریسک(اطمینان  بندي و عدم وجوه، زمان

 ها و ها، بدهیگري مالی باید به تهیه اطالعاتی درباره داراییگزارش: ارزیابی منابع اقتصادي

ن گذاران، اعتباردهندگان و سایری باشد تا به سرمایه قادر صاحبان سهام شرکت حقوق

کمک  ها و نقاط ضعف مالی، نقدینگی و توان بازپرداخت دیون شرکتبرایارزیابی توانایی

و  کنند را مشخص هد شرایط مالی شرکتدکنندگان امکان می این اطالعات به استفاده. کند

 .هاي نقدي آگاه شوندجریان انداز آینده بالطبع از چشم

 ه سود شرکت، براساس حسابداري تعهدي معموال اطالعات مربوط ب: تاکید اصلی بر سود

-مبناي مناسب عملکردآینده بینی هاي نقدي جاري، براي پیش ها و پرداختدریافت نسبت به

 . دهدیبه دست م تري

  هاي کیفی اطالعات حسابداريویژگی) -ب

هاي کیفی اطالعات ویژگی. گري مالی تهیه اطالعات مفید استعمده گزارش هدف

  :د ازعبارتن حسابداري

 منفعت اطالعات مانند هر کاالي دیگري باید بیش از مخارج تولید : فزونی منافع بر مخارج

آن است  ،گري مالی وجود داردمشکلی که در تشخیص تاثیر مخارج بر گزارش .دآن باش

به عالوه . گیري کرد توان به آسانی اندازه ویژه منافع را همیشه نمیهمخارج و منافع، ب که

، است مجبور هاي مالی، یعنی شرکت که به تهیه صورتیک واحد مشخص مخارج را

  .اما منافع در سراسر محیط اقتصادي پراکنده است ؛کند می مشخص

 بینی و  دو ویژگی سودمندي در پیش داراي طور معمول به ،اطالعات مربوط :مربوط بودن

انتظارات اولیه کمک  صحیحارزیابی وقایع گذشته به اثبات یا ت. است سودمندي در ارزیابی

کند، اي ارائه می مقایسه ، هنگامی که شرکت صورت سود و زیاننمونهبراي . ندکمی

این . آورددست میهامسال و سال گذشته ب سهامدار، اطالعاتی براي مقایسه نتایج عملیاتی

 .کند راهم میانتظارات گذشته و نیز تخمین نتایج سال آینده راف امر، مبنایی کلی براي ارزیابی

 زیرا  ؛به منظور ایجاد تفاوت بسیار حائز اهمیت است ،بودن اطالعات موقعهب :نبود به موقع

  .فایده چندانی نخواهد داشت ،گیري حاصل شود اگراطالعات بعد از تصمیم



 به معنی  ،قابلیت اتکا .اطالعات در صورتی قابل اتکاست که عاري از اشتباه باشد: قابلیت اتکا

، ضاوت و شامل تخمین و برآورد باشداطالعاتی که اساسا برپایه ق .تق نیسصحت مطل

است  پس هدف، ارائه اطالعاتی. ولی باید قابل اتکا باشد ؛طور کامل صحیح باشد به تواند نمی

اطالعات باید داراي  این نوع. کنندگان براي استفاده از آن احساس اطمینان کنند که استفاده

  :هاي ذیل باشدویژگی

به هاي مالی را حسابداران در تالشند تا صورت. است اجماع به معنی :قابلیت تایید .1

گیري  هاي اندازهسایر حسابداران واجد شرایط با استفاده از روش سازند کهاي تهیه  گونه

  .بتوانند آن را تایید کنند مشابه

گیري  رد اندازهگیري و فعالیت اقتصادي با قلم مو به معنی سازگاري اندازه :کامل بودن .2

  .است

هاي مالی، مورد جا که صورت از آن. است نزدیک به مفهوم کلی انصاف :طرفیبی .3

 اطالعات نباید به نفع یک گروه ؛گیرد کنندگان قرار میوسیعی از استفاده گستره هاستفاد

 ند که استانداردهايکطرفی همچنین توصیه میبی. و به ضرر یک گروه دیگر باشد

-هب تاثیر بالقوه یک قانون خاص در یک شرکت یا یک صنعتاید تحتحسابداري نب

هایی که  زیرا شرکت ؛طرف بودن در عمل بسیار مشکل استبی. خصوص قرار گیرد

 کنند براثر قوانین جدید حسابداري ممکن است متضرر شوند، در مقابل می تصور

 .کنند استانداردهاي پیشنهادي به شدت مقاومت می

 کردن اطالعات با یک شاخص یا این است که مرتبط ”مقایسه قابلیت“ اساس  :هقابلیت مقایس

 و ها مقایسه ممکن است با اطالعات سایر شرکت. افزاید اطالعات می سودمندي استاندارد بر

انجام  هاي زمانی متفاوت ولی براي دوره ؛صرفا با اطالعات خود شرکت صورت گیرد یا

در قابلیت  .شود نامیده می ”رویه ثبات “در طول زمان هاي حسابداري یک شرکت داده. شود

هاي مختلف و یا در یک شرکت  مالی شرکت هاي مشابه در صورت رویدادهاي، مقایسه

خاطر  هرحال باید به به. شود گرفته می درنظر هاي متفاوت به صورت یکسان خاص در دوره

نیاز به تعاریف حسابداري  ، ایعشاید وق. مقایسه، یکسان نیست داشت که همیشه نتیجه قابلیت

  .داشته باشد نیاز متفاوتی

 قدر مهم است که بر  آیا یک قلم آن ؛ردازدپمی اهمیت به یک سئوال مشخص :اهمیت

جاکه هیچ معیار کمی از اهمیت وجود  تاثیر بگذارد؟ از آن کنندگان اطالعات تصمیم استفاده

خاطر  به. شوند ت به قضاوت متوسل میحسابداران در تعیین میزان اهمی ندارد، مدیران و



براي اهمیت وجود ندارد که حسابدار بتواند   داشته باشید که هیچ دامنه کمی و قابل تعریفی

  .در قضاوت خود از آن بهره گیرد

 اصل . کامل نیست ”کاريمحافظه“مبحث کیفیت اطالعات حسابداري بدون  :کاري محافظه

 هاي حسابداريان یک اصل راهنما براي بسیاري از رویهبه طور تاریخی به عنو کاري محافظه

درهنگام شک و  :توان به شرح زیر خالصه کردکاري را میمفهوم محافظه. مطرح بوده است

، به هرحال. شوند نمی  ولی درآمدها شناسایی ؛شوند ها شناسایی می کلیه هزینه ،تردید

ها و نمایی دارایی ه به عمد براي کمهاي مالی کصورت. ستا بااهمیتی کاري مفهوم محافظه

 با. دهد بودن و قابلیت اعتماد خود را از دست میهاي مربوطویژگی ،شده باشد سود تهیه

براي . اند گرفته کاري فاصله تدوین چارچوب نظري، استانداردهاي حسابداري از محافظه

، گیرد که این ی قرار میشناسای نیافته مورد مثال، پس از تدوین چارچوب نظري، درآمد تحقق

  .است مخالف شده وقیمت بازار کاري اقل بهاي تمام اصل محافظه با

  هاي مالیعناصر صورت)-پ

-از دارایی است عبارت ،هاي مالیبناي صورت به عنوان سنگ ”هاي مالیعناصر صورت“

 ،درآمدها،الکانتانده م، سگذاري مالکانرمایهي سهادارایی حقوق مالکانه یا خالص ،هابدهی ها،

  .سود جامعو  هاي غیرعملیاتیزیان ،سود غیرعملیاتی ،ها هزینه

  گريگیري و گزارش شناخت، اندازه) -ت

یک روش براي گزارش اطالعات مالی این . ستا شناسایی اصلی شناسایی یا عدم مسئله

این روش  .دشو ها به یک رقم تبدیل و سپس ثبت روزنامه انجام که کلیه برآوردها و قضاوت است

هاي هاي صورتیادداشت شود و در آن مفروضات و برآوردهاي کلیدي در نامیده می ”شناخت“

نظر و تنها به یادداشتی براي صرف روش دیگر آن است که از ثبت روزنامه. شود مالی تشریح می

هاي  در سال .دشو نامیده می ”افشا“ این روش نیز. شود بسنده کنندگان انتقال اطالعات به استفاده

  .شناخت در مقابل افشا صورت گرفته است در زمینههاي بسیاري اخیر بحث

 اولین شرط شناخت این است که یک قلم با تعریف یکی از عناصر : معیارهاي شناخت

باید تعریف  ،هاي دریافتنی براي مثال، در مورد حساب. سازگار باشد  هاي مالیصورت

 ها، حقوق صاحبان سهام، درآمد،مین مطلب در مورد بدهیه  .دارایی درمورد آن صدق کند

قابلیت  باید ،همچنین براي شناسایی. هاي مالی نیز صادق استهزینه و دیگر عناصر صورت

 .اعتمادي وجود داشته باشدگیري با واحد پولی تاحد قابل اندازه



 متفاوت  پنج روش در حال حاضر. دارد رابطه نزدیکی گیري با شناخت اندازه: گیري اندازه

 :گیري در عمل وجود دارد براي اندازه

 شده براي تحصیل یکعبارت است از معادل وجه نقد پرداخت :تمام شده تاریخی بهاي. 1

کاال با  زمین، ساختمان، تجهیزات و موجودي ،براي مثال .کاال یا خدمات در زمان تحصیل

 .شوند گیري میشده تاریخی اندازه بهاي تمام

ازایی که در حال  بهاست از وجه نقد یا ارزش نقدي ما  عبارت :اي جاري جایگزینیبه. 2

 .حاضر براي خرید یا جایگزینی کاال یا خدمات باید پرداخت شود

است از وجه نقد یا معادل آن که در صورت فروش نقدي یک   عبارت :ارزش جاري بازار. 3

  .آید دست میهدارایی درروال عادي عملیات ب

ها در رود در تبدیل دارایییاست از وجه نقدي که انتظار م  عبارت:ارزش خالص بازیافتنی. 4

  .یک دوره عادي تجاري به دست آید

هاي ورودي یا خروجی وجه نقد عبارت است از مبلغ جریان:)نزیل شدهت (ی ارزش فعل. 5

 .که بهارزش جاري تنزیل شده باشند

قریبا ت هايگیري، به ارزش روش مربوط به اندازهپنج  تمامزمان تحصیل یک دارایی،  در

شرایط تجارت  ؛گذردمی شود که عمر یک داراییزمانی تفاوت حاصل می. شود مشابهی ختم می

گیري منافع اقتصادي آینده  تواند ابزارمناسبی براي اندازهکند و قیمت اولیه تحصیل نمیتغییر می

اگر چه  ؛براساس بهاي تمام شده تاریخی است معمول در آمریکا هاي حسابداري رویه. باشد

بهاي تمام  هنوز. گیرند گیري مورد استفاده قرار می هاي اندازهاشاره شد کلیه ویژگی طور که همان

کنندگان  بسیاري از استفاده. است ترمعمول ،شده تاریخی به علت قابلیت اتکاي باالیی که دارد

 براي ؛اگر چه قابلیت اتکاي کمتري دارد ش بازار،جایگزینی یا ارز که بهاي جاري عتقدندم

بودن و قابلیت اتکا جا بین مربوط این. تر از بهاي تاریخی است گرا مرتبط هاي آیندهگیريتصمیم

در نتیجه ما  ،شده است بیشتري تاکید بودنهاي اخیر بر مربوط در سال. شودمیمشاهده ارتباطی 

بیشتر ابزارهاي مالی با ارزش بازار گزارش . تاریخی هستیمشده  شاهد نوعی دوري از بهاي تمام

بینی شده در حال تبدیل شدن به یک ویژگی عمومی هاي نقدي پیششوند وارزش فعلی جریان می

دنبال سایر ههاي مالی برغم روند استفاده از ارزش بازار درصورتبهآمریکا . ستا گیريراندازهد

هاي خود را با هاي انگلیسی زمین و ساختمانبسیاري ازشرکت ،کند براي مثال کشورها حرکت می

  .کنند ارزش بازار گزارش می



 گري مالی الزم استهایگزارشهاي مالی براي تحقق هدفصورت: گريگزارش .

  :ددهموارد زیر را نشان می هایی است کههاي مالی با مقاصد عمومی گزارش صورت

 ؛وضعیت مالی آخر دوره .1

 ؛لص دورهخا) زیان(سود  .2

 ؛هاي نقدي طی دورهجریان .3

 ؛گذاري صاحبان سهام طی دوره سرمایه .4

) کل تغییرات درحقوق صاحبان سهام مربوط به غیرصاحبان سهام(سود و زیان جامع  .5

  .دوره

هاي مالی یعنی ترازنامه، صورت سودو مورد اول کامال قابل عطف به سه بخش صورت سه

گري به صورت تغییرات در حقوق یه چهارم گزارشتوص. زیان و صورت جریان وجوه نقد است

 ها ها و کاهشباالخره، یک صورت سود و زیان جامع، کلیه افزایش. است مربوطه سهام صاحبان

سود جامع با . دهد می حقوق صاحبان سهام به استثناي آورده و ستانده صاحبان سرمایه را نشان در

است که در صورت سود و  هایی آمدها یا هزینهشامل در سود جامع زیرا ؛سود خالص تفاوت دارد

  .شودزیان شناسایی نمی

موقع هطرفانه، قابل فهم و باي بی موثرتر، کلیه اطالعات باید به گونه گري مالیبراي گزارش

 همهگزارش  هرحالهب. البته این مطلب قابل ارجاع به اصل افشاي کامل نیز هست. شود ارائه

اطالعات اضافی ممکن است  عالوه، به. منافع ممکن نیست- اصل مخارجاطالعات مربوط، به علت 

کنندگان  تهیه. اثر کندگیري را بی داشته باشد ودر نتیجه تصمیم تاثیرات منفی فهم بودن آنها بر قابل

بگیرند که کدام اطالعات اصل افشاي کامل اطالعات را همراه با  هاي مالی باید تصمیمصورت

  .سازد هاي معقول به بهترین وجه ممکن برآورده می به هزینهمربوط  هايمحدودیت

  

  حسابدارينقش چارچوب نظري در تدوین استانداردهاي . 5

فراهم آوردن رهنمودي عام و فراگیر در  ،هدف هر کشور از تدوین چارچوب نظري

وق طوري که حقهب آنهاست؛و تجدید نظر در  ها استاندارد هاي کشور براي وضعچارچوب ویژگی

هاي مالی به طور متعادل و صورت هاکنندگان و حسابرسان گزارشکنندگان، تهیه و منافع استفاده

ري اکنندگان استانداردهاي حسابدچارچوب نظري تهیه شده عالوه بر هدایت تدوین. حفظ شود

گیري مدیران واحدهاي اقتصادي و تواند مراجع تصمیممختلف، می هايمربوط به موضوع



عالقه در قضاوت نسبت به مسائل حسابداري و استانداردهاي تدوین نفع و ذيحق، ذيياشخاص ذ

 .شده باشد

ري است و زمینه را براي اراهنمایی براي تدوین استانداردهاي حسابد ،وب نظريچچار

طرفانه و بدون جانبداري به طور بی ،تهیه و ارائه اطالعات مالی و غیرمالی مربوط و در دسترس

این چارچوب در ارتقاي کارایی بازار سرمایه و بازارهاي دیگر  ،از طرف دیگر. کند یمفراهم 

 ي،ننده اصلی از چارچوب نظرک حال چنین به نظر می رسد که استفاده. کند مینقش موثري ایفا 

زیرا این چارچوب مبناي تدوین استانداردهاست و نیز  ؛مرجع تدوین کننده استاندارد باشدخود 

گري را در اختیار مرجع تدوین استاندارد د نیاز براي حل مسائل حسابدراي و گزارشمفاهیم مور

- تا حد امکان نیاز اطالعاتی استفاده کندري بایستی تالش احرفه حسابد ،از طرفی. دهدقرار می

-لذا عمدتا چارچوب نظري براساس نیاز استفاده .هاي مالی را فراهم آوردکنندگان صورت

  .شودیمکنندگان تدوین 

بایستی چارچوب نظري جامعی تدوین شود  ،براي تدوین استانداردهاي حسابداري همسان

چارچوبی که  کند؛الملل را فراهم کنندگان در سطح بینکه بتواند نیازهاي اطالعاتی تمامی استفاده

که از این استانداردهاي همسان  ییبتواند شرایط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها

یکی از . لی باشدلالمو بتواند جوابگوي نیازهاي جوامع بین بگیردرا در نظر  ؛مند خواهند شدهرهب

این است که این چارچوب بر پایه تهیه  ،معضالت اساسی در موضوع چارچوب نظري همسان

هدف اولیه  ،به عبارتی .یاسیبر پایه هدف اساسی پیامدهاي اقتصادي و س نه ،فوري اطالعات باشد

نظر  موردکنندگان باشد و بعدا پیامدهاي اقتصادي و سیاسی د تامین نیازهاي اطالعاتی استفادهبای

  .)1393پور و همکاران، محمدي(قرار گیرد
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 .مختلف و متعددي در زمینه استانداردهاي حسابداري وجود دارد هاي دیدگاه

 .کار حسابداري هستند دادن حاکم بر چگونگی انجاماستانداردهاي حسابداري، مقررات 

اما در عمل به طور دائم در  ؛گیرنداستانداردها به عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می

 .تغییرند

هایی بحث مستدل یا ارائه راه، شرح مسئلهش استانداردهاي حسابداري معموال شامل سه بخ

تواند به روشن شدن ابعاد بحث در مورد مسئله می.هستند مطلوبحل رائه راهو ا براي حل مسئله

    .)1393پور و همکاران، محمدي( نجامدا تر بیحل مطلوبمختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه



یکی از دالیل تدوین استانداردها، ارائه اطالعات روشن، قابل اعتماد، داراي ثبات رویه و 

استانداردهاي . ، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت استپذیر در مورد وضعیت مالیمقایسه

کنند، حسابداري عالوه بر آنکه چگونگی حسابداري معامالت و رویدادهاي مختلف را تعیین می

  . شوندموجب آثار اقتصادي نیز می

گري هاي گزارشاستانداردهاي حسابداري باید به نحوي تدوین و تنظیم شوند که هدف

استانداردهاي حسابداري بر مبناي مفاهیم نظري گزارشگري مالی تدوین .نندمالی را تامین ک

مدیریت .هاي مالی به عهده مدیریت واحد تجاري استمسئولیت تهیه و ارائه صورت .گردد می

اي است که تصویري مطلوب از هاي مالی به گونهواحد تجاري موظف به تهیه وارائه صورت

ها مدیریت واحد تجاري ممکن است صورت.تجاري ارائه کند،عملکرد مالی واحد وضعیت مالی

که معطوف به  تهیه کند هاي مختلفهاي دیگري را جهت استفاده داخلی به روشو گزارش

 کنندگانهاي مالی جهت ارائه به دیگر استفادههرگاه صورت.باشد اهداف مدیریت داخلی

شود، رعایت استانداردهاي حسابداري در تهیه ) بستانکاران، دولت، کارکنان وغیره سهامداران،(

  .ستن الزامیآتهیه و ارائه 
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به  ست کههاي مالی با مقاصد عمومیدامنه کاربرد استانداردهاي حسابداري،صورت

پذیري مالی واحد مالی،عملکرد مالی و انعطاف وضعیت منظور ارائه اطالعات مفید در مورد

  .شودکنندگان تهیه میگیري استفادهتجاري جهت تصمیم

ر بخش فعال د هاي مالی کلیه واحدهاي تجارياستانداردهاي حسابداري در مورد صورت

ست که با هدف اگر چه این استانداردها معطوف به واحدهایی.خصوصی یا عمومیکاربرد دارد

رانتفاعی نیز با اعمال تعدیالت الزم کنند اما عمدتا در مورد واحدهاي غیکسب سود فعالیت می

  .کاربرد دارد

  سازي استانداردهاي حسابداريایدئولوژي همسان. 8

هاي نظارتی ملی هستند، همکاري و سازمان ،ولیدر دنیایی که بازار اوراق بهادار جهانی

نظیر براي برداشتن گامی بزرگ به سوي هدف امروزه فرصتی بی. هماهنگی بسیار مهم است

 .گري مالی براي تمام بازارهاي بزرگ سرمایه استیعنی گزارش ،دمدت استانداردهاي جهانیبلن

این موضوع است که در شرایط فعلی ارتباط اقتصاد و بازارهاي سراسر  گویايشواهد موجود 



کنندگان استانداردهاي حسابداري باید جریان آزاد سرمایه جهان روز به روز بیشتر گردیده وتدوین

 .گذاري را تسهیل کنندسی به بازارهاي سرمایهو دستر

 و افزایش هاي آمریکاییبه ویژه توسط شرکت ،المللیگذاري بینتجارت و سرمایهتوسعه 

کردن هایی براي یکنواختباعث انگیزه ،هاي خارجی در آمریکا گذاري شرکتسرمایه

هیات تدوین استانداردهاي  جهت،در این  .المللی شده استاستانداردهاي حسابداري در سطح بین

اي براي تدوین چارچوب نظري ها و نهادهاي مختلف در آمریکا پروژهالمللی و سازمانبین

سازي همساندر واقع . اندمشترك براي تدوین استانداردهاي حسابداري همسان شروع کرده

همکاران،  پور ومحمدي( ستبراي همه کشورها استانداردها در اقتصاد جهانی، امري ضروري

1393(.  
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 هیأتدهنده المللی حسابداري، یعنی نهاد اصلی تشکیلکمیته استانداردهاي بین

هاي حسابداري استرالیا، فرانسه، کانادا، با موافقت سازمان ،المللی حسابدارياستانداردهاي بین

 .تشکیل شد 1973ند، بریتانیا، ایرلند و ایاالت متحده در سال ژاپن، آلمان، مکزیک، هل

المللی حسابداري تجدید سازمان گردید و داراي ، کمیته استانداردهاي بین2001در سال 

  .شد در ایاالت متحده استانداردهاي حسابداري مالی هیأتساختار مشابه ساختار 

شدن بخشی از پدیده یکپارچه و جهانی ،المللی حسابداريتشکیل کمیته استانداردهاي بین

به ویژه، این پدیده جهانی شدن بازارهاي اوراق بهادار و بسیاري از . ستا يهاي اقتصادفعالیت

-در نتیجه، تهیه. گیردچند کشور را در بر می هاي بزرگ پذیرفته شده در این بازارها شرکت

ها را یابند که باید این گزارشرمیهاي بزرگ و چندملیتی دهاي ساالنه شرکتکنندگان گزارش

 .طبق الزامات حاکم بر بازارهاي اوراق بهادار چندین کشور تهیه کرد

هاي کمیته استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی پس از تجدید سازمان عبارت هدف

 :است از

  استانداردهاي حسابداري با کیفیت باال، قابل از ارائه یک مجموعه منحصر به فرد

درك و قابل اعمال در سطح جهان براي نیروهاي فعال در بازارهاي جهانی براي 

  ؛تامین منافع عموم

 ؛تقویت کاربرد این استانداردها 

 المللی ارائه استانداردهاي حسابداري مالی همگن در قالب استانداردهاي بین

  ؛حسابداري به عنوان بهترین راهکارها
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البته فرآیند . المللی استگري مالی بینمرجع تدوین استانداردهاي گزارش  IFRSبنیاد

المللی استانداردهاي  و با تشکیل کمیته بین 1973سازي استانداردهاي حسابداري از سال  جهانی

این کمیته داراي ساختار جدیدي شد که در  1999در سال . در لندن آغاز شد IASCحسابداري

این . گردیدمنجر (IASB)المللی حسابداري هیات تدوین استانداردهاي بین گیري نهایت به شکل

ولیت تنظیم استانداردهاي حسابداري ئصرفا مس ،2001و از آوریل  استعضــو  14هیات داراي 

 .را بر عهده دارد  IFRSزیر نظر بنیاد

   IFRSساختار بنیاد 

 هدف این هیات، ایجاد . شد تشکیل 2009هیات نظارت در ژانویه  :3هیات نظارت بر بنیاد

گویی عمومی تقویت پاسخهاي عمومی براي ارتباط رسمی بین اعضاي بنیاد و سازمان

هاي اعضاي ولیتئوظیفه اصلی بنیاد مذکور، کسب اطمینان از ایفاي مس. است IFRSبنیاد

در ( ها نهادهاي نظارتی بر بورس. امناي بنیاد است بنیاد مطابق اساسنامه و انتصاب هیات

-اند، از طریق این هیات می را الزام یا مجاز کرده  IFRSکه استفاده از) کشورهاي مختلف

گیري گذاران، سالمت بازار و شکلحمایت از سرمایه جهتهاي خود را در ولیتئتوانند مس

اي نظارتی بازار سرمایه هاین هیات متشکل از سازمان. سرمایه به نحو مؤثرتري انجام دهند

اعضاي فعلی هیات، . وول تعیین شکل و محتواي گزارشگري مالی هستنداست که مس

، )EC(، کمیسیون اروپا)IOSCO(هاهاي بورس المللی کمیسیون نمایندگان سازمان بین

، )SEC(، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا)JFSA(سازمان خدمات مالی ژاپن 

  .هستند)FSC(و کمیسیون خدمات مالی کره) CVM(کمیسیون بورس برزیل

 نظارت برول راهبري و ئاین هیات مس :4هیات امناي بنیادIASBیک از   در هیچ. است

 .است IASB ولیت بائموضوعات فنی مربوط به استانداردها دخالتی ندارد و این مس

 گذار بنیاد است هیات مستقل استاندارد :5الملل هیات تدوین استانداردهاي بین .

کارشناس با تجربه عملی در امر استانداردگذاري،  14قلی از اعضاي این هیات، گروه مست

این هیات . هاي مالی و آموزش حسابداري است تفسیر، حسابرسی یا استفاده از گزارش

 .استIFRSول تصویب تفاسیر انجام شده توسط کمیته تفاسیرئهمچنین مس
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 المللی  دهاي بینهیات تفسیرکننده استاندار :6المللی  کمیته تفاسیر استانداردهاي بین

اعضاي این . ستا اي عضو از کشورهاي مختلف و با سابقه حرفه 14حسابداري متشکل از 

 .شوند امناي بنیاد منصوب می هیات توسط هیات

 ات مشورتی رسمیهی :7شوراي مشورتی IASBو هیات امناي بنیادIFRS اعضاي  .است

این . پذیرند از کار هیات تاثیر می هایی هستند که این شورا، طیف وسیعی از نمایندگان گروه

 ،هاي مالیکنندگان صورت گران مالی و سایر استفادهگذاران، تحلیل ها شامل سرمایه گروه

گذاران  اي حسابداري و استاندارد هاي حرفه گذاران، هیاتمثل دانشجویان، حسابرسان، قانون

این شورا را تشکیل  شخصیت حقیقی اعضاي 48سر جهان و  تا سازمان از سر 43. هستند

  .شوند امناي بنیاد انتخاب می اعضاي شوراي مشورتی توسط هیات. دهند می
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اي از استانداردهاي حسابداري  المللی، به مجموعهگري مالی بیناستانداردهاي گزارش

هدف  .اند دوین شدهت (IASB) المللی هاي حسابداري بینشود که توسط هیات استاندارد گفته می

  .هاي سهامی در قالب یک استاندارد جهانی استهاي مالی شرکتاین استانداردها، تهیه صورت

، یک نهاد مستقل در لندن است که (IASB)هیات استانداردهاي حسابداري بین المللی

اي هشرکت. آغاز کرده است 2001عضو از کشورهاي مختلف دارد و کار خود را از سال  15

       اي در حوزه  هاي حرفهبزرگ حسابداري، موسسات مالی خصوصی و تعدادي دیگر از سازمان

دهی را براي گزارشIFRSکشور 120تاکنون بیش از . اند این هیأت را پایه گذاري کرده حساب

هاي مالی  تواند صورت، یک شرکت میIFRSبا پذیرش.اند خود الزامی دانسته هاي مالی شرکت

در نتیجه قابلیت مقایسه بین . هاي رقیب خارجی ارائه کندخود را با اصول مشابه به شرکت

هاي تابعه آنها هاي مادري که شرکتشرکت ،ها وجود داشته و عالوه بر آن اطالعات این شرکت

ان مشترك قادر خواهند بود زب ؛اندرا پذیرفتهIFRS در سایر کشورهایی وجود دارند که

که دهایی سودمند باش تواند براي شرکتیمIFRSکارگیريههمچنین ب. حسابداري داشته باشند

  .گذاري خارجی خود را دارندقصد افزایش سرمایه
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اقتصادي، وظیفه  گیري آوردن اطالعات مالی براي استفاده در تصمیمجا که فراهم ن از آ

گر دهنده وضعیت مالی و نتایج عملیات هر واحد گزارشاست و اطالعات مالی نشان» حسابداري«

اي مالی هگیرندگان اقتصادي از طریق گزارش گر با تصمیمارتباط بین واحدهاي گزارش؛ است

هاي مالی صورت. دعنوان زبان تجارت معرفی کرهتوان بحسابداري را می ،بنابراین .شودبرقرار می

هاي نقدي  ترین منبع اطالعاتی براي انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریان معنوان مهه ب

هاي مالی از اهمیت بسیار باالیی مبانی تهیه صورت ،واحدهاي تجاري شناخته شده و به همین دلیل

اختالفات  ؛کت هستندشدن در حرهمچنان که بازارها به سمت پیچیدگی و جهانی. برخوردار است

گذاران و  تر و از منظر سرمایهالمللی به موضوعی بااهمیت بین دو مجموعه استانداردهاي ملی و بین

به امري دشوار تبدیل  ؛)شوند ها مواجه می که با انبوهی از تفاوت(کنندگان اطالعاتسایر استفاده

ستگی اقتصادي فزاینده، به تمایل به هاي سرمایه و پیوالمللی و جریان رشد تجارت بین. شود می

نیازمند  ،رو از این. شده است منجر سازي استانداردهاي حسابداري در میان کشورهاهماهنگ

استانداردهاي حسابداري پایدار، جامع و مبتنی بر اصولی روشن در ارتباط با واقعیات اقتصادي 

امروز، استفاده از آنها و مفهوم بودنشان هستیم که به اندازه کافی همسان بوده تا در جهان یکپارچه 

حداقل از جنبه نظري این توافق وجود دارد که داشتن مجموعه واحدي . براي همگان فراهم باشد

هاي دسترسی به  کند و هزینهگذاران را تامین می از استانداردهاي با کیفیت باال، منافع سرمایه

در یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود . هددبازارهاي سرمایه در سراسر جهان را کاهش می

پذیري و درك  زیرا این مجموعه واحد، مقایسه ت؛ز استانداردها آشکار اسواحدي ا  مجموعه

هاي سازي فعالیتحسابداري زبانی مشترك است و جهانی. خشدبگزارشگري مالی را بهبود می

المللی  استانداردهاي بین. مشترك استاي نیازمند استفاده از این زبان  طور فزایندهه ب مالی

که  ضمن این ؛ستاي مالیهسازي فعالیت همان زبان مشترك براي جهانی الی،گري م گزارش

ها، حسابرسی، استانداردهاي اخالقی و ساز و کارهاي  بر راهبري شرکت ،المللی سازي بین همسان

  .گذار است نظارتی تاثیر

  ارشگري مالی در ایرانالمللی گز استانداردهاي بین. 13

. اند طور کامل پذیرفتهبهرا  گري مالیگزارشالمللی  کشور دنیا استانداردهاي بین147

بانک . ستا المللی در ایران در سطح کالن، فرض بر هماهنگی با استانداردهاي بین همچنین

ها و موسسات  نکهاي مالی به همه با اي درباره تهیه صورت ابالغیه 1394در بهمن ماه نیز مرکزي 



هاي مالی براي تعامل  روز کردن گزارش در به  الزام ،محرك اصلی این تغییرات. اعتباري ابالغ کرد

تالش شده شکل . ها بوده است هاي اخیر بر اسالمی عمل کردن بانک با دنیا و نیز ایرادات و خدشه

باشد و البته چون طبق من (IFRS)المللی ا استانداردهاي گزارشگري مالی بینبهاي مالی  صورت

نص قانون رابطه  گذاري طبق هاي سرمایه داري ایران بدون ربا است و در مورد سپردهنظام بانک

گري و محاسبه درآمدهاي مشاع و سهم تعدیالت و اصالحاتی براي گزارش وکیل و موکل است

البته گامی  ،این. ستصورت گرفته ا معتقد گذاران و نیز انعکاس حقوق آنها در ترازنامه سود سپرده

سازمان بورس و اوراق (نفعان دیگرهایی همچون عدم هماهنگی ذي اگرچه با چالش ؛به جلو است

هاي اضافه شده از دید  ، اعتبار صورت)عنوان نهاد تدوین استاندارد بهادار و سازمان حسابرسی به

دنیا نیست و براي مثال این رویکرد جدیدي در . استانداردهاي حسابداري و امثال آن مواجه است

هاي مالی را براي انواع  فدرال رزرو آمریکا هم صورت مالی نمونه و راهنماي تهیه صورت

واقعیت این است که استانداردهاي حسابداري ملی . کند موسسات بانکی و اعتباري تهیه و ابالغ می

شویی بندي پول م در رتبههم در ارزیابی ریسک کشوري و ه ،ما براي دنیا ناشناخته است و بنابراین

از طرفی این استانداردها کامل نیست و سازمان . گیریم و هم شفافیت از این بابت نمره منفی می

 ،اي خود المللی در حد امکانات انسانی و بودجه حسابرسی با الگو قراردادن استانداردهاي بین

  .تبخشی از استانداردهاي الزم را تدوین کرده اس

گري عقود هایی را براي شناسایی و گزارش ها و رویه قبل، بخشنامهبانک مرکزي از 

ها، شناسایی استهالك، شناسایی سود، درآمد مشاع و سهم  هاي حساب بانک اسالمی، سرفصل

ها بر همان مبنا  ها و مؤسسات اعتباري ابالغ کرده بود که بانک به بانک... گذاران و سود سپرده

گیري  هاي اندازه به نوعی رویه ،به عبارت دیگر. دادند را انجام می گري خودگیري و گزارش اندازه

و امکان پذیرش  44هاي اصل  در زمان ابالغ سیاست. کرده است و افشاي خاص بانکی را تعیین می

. ها به عمل آمد ها و بخشنامه اصالحاتی در بخشی از این دستورالعمل ،بانک دولتی در بورس 3

ها منتشر کرد که اقدامی  هاي مالی نمونه براي صنایع و از جمله بانک تبعدها سازمان بورس، صور

عنوان  نیز نظم بازار به هاي باال است بدانید که در توصیه توجه جالب .در بهبود افشاي اطالعات بود

 .رکن سوم مطرح شده که بر افشاي بیشتر براي بازار به منظور اعمال نظارت بیرونی است

ها تلقی  گام اولیه و ضروري براي بهبود گزارشگري مالی بانک، زياقدام بانک مرک این

کارگیري کامل استانداردهاي گزارشگري مالی هاي بعدي در الزام به  با گام شود و باید می

اش  بانک مرکزي اصالحات اساسی در نظام نظارتی، گونه که نقل شده آن. تکمیل شود المللی بین

. از آن تحقق یافته و بخش دیگر در آینده تحقق خواهد یافترا در دست انجام دارد که بخشی 



به مجموعه اقدامات بانک  1395در ایران از سال  IFRSسازمان حسابرسی نیز با اعالم پذیرش 

  .است کرده کمک مؤثري مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار

ان اوراق بهادار اي خطاب به کلیۀ ناشرطی اطالعیه ،ها و ناشران معاون نظارت بر بورس

 ،بهادار و کلیۀ حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق  بورس  شده نزد سازمان   ثبت

در این  .کرد ملزم )IFRS(ها را به رعایت استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالیشرکت

ها،  بانک المللی براي همههاي مالی مطابق استانداردهاي بین، شرایط الزام به تهیه گزارشاطالعیه

هاي مالی دوره با بهادار اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت بیمه هاي وشرکت موسسات اعتباري

 .متفاوت با شرایط مختلف مشخص شده است

مانند  ؛ندارد معادلی المللی برخی از استانداردها مختص ایران است و در استانداردهاي بین

گري مالی در گزارش( 24، استاندارد )هاي جاري ها و بدهی ه ارائه دارایینحو( 14استاندارد شماره 

البته همگرایی با  ).هاي ساخت امالك فعالیت( 29و استاندارد ) برداري واحدهاي قبل از بهره

المللی، مانع این نیست که براي موضوعی خاص، استاندارد حسابداري خاص  استانداردهاي بین

ت بیشتري را حسب نیاز بازار سرمایه و جهت شفافیت اطالعاتی بیشتر مقرر تدوین کنیم یا الزاما

 .کنیم

نداردهاي حاضر امکان اجراي استا در موارد بسیار محدودي نیز ممکن است در حال

کارهاي و راه گیرددرخصوص این دسته از موارد باید بررسی دقیق انجام  .المللی فراهم نباشد بین

المللی و نیاز یت باتوجه به نیاز کشور به ایجاد تعامالت اقتصادي بیندر نها.مناسب اتخاذ شود

تر  ست هرچه سریعا المللی، ضروريهاي مالی براساس استانداردهاي بینها به ارائه صورت شرکت

المللی از سوي نهادهاي  درخصوص فرآیند ترجمه، تدوین و به ویژه آموزش استانداردهاي بین

  .صورت بگیرد اقدامات الزمربط ذي

 المللی گزارشگري مالی مزایاي پذیرش استانداردهاي بینیا  ها دستاورد. 14

IFRS  
  :المللی گزارشگري مالی برشمرد توان مزایاي زیر را براي پذیرش استانداردهاي بینمی

 گري مالی، باعث افزایش المللی گزارش استانداردهاي بین :و قابلیت مقایسه 8افزایش شفافیت

گذاران و سایر شوند و به سرمایهیهاي مالی ممقایسه و کیفیت صورت قابلیت

در صورت  .کنندکنندگان بازار در اتخاذ تصمیمات آگاهانه اقتصادي کمک می مشارکت

استفاده از استانداردهاي یکنواخت گزارشگري مالی، به سادگی می توان وضعیت مالی 
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از پیچیدگی ها و هزینه هاي اجرایی یا تطبیق  هاي سراسر دنیا را با یکدیگر مقایسه  و شرکت

 .دو روش فوق پرهیز کرد

 با کاهش شکاف اطالعاتی لیگري ماالمللی گزارش استانداردهاي بین: 9گوییتقویت پاسخ ،

استانداردهاي . شوند گذاران، موجب تقویت پاسخگویی میبین دارندگان اطالعات و سرمایه

اي  گذاران نیز اهمیت ویژهبل مقایسه جهانی، براي قانونمذکور، به عنوان منبع اطالعات قا

 .دارند

 گري مالی، با کمک به المللی گزارش استانداردهاي بین: 10مشارکت در کارایی اقتصاد

گذاري در سرتاسر جهان، موجب ها و تهدیدهاي سرمایه گذاران درشناسایی فرصتسرمایه

، استفاده از یک زبان حسابداري قابل ها نیز براي شرکت. شوندتخصیص بهینه منابع می

  .دهدالمللی را کاهش می گري بینهاي گزارش  اعتماد، هزینه سرمایه و هزینه

 تا شود سازي حسابداري در سرتاسر جهان سبب مییکسان:گري مالیارتقاي کیفیت گزارش

ند و به این متمرکز شو واحدي ازاستانداردها اي در تمام دنیا بر مجموعهحسابداران حرفه

ضعف این استانداردها کامالً آشکار گردد و از طریق رفع اشکاالت آن، شفافیت و ، ترتیب

 IFRS هایی که در شرکت. کندگري مالی به میزان زیادي ارتقا پیدا میکیفیت گزارش

داشته و باعث شده است نابرابري اطالعاتی و  تاثیر زیادي پذیرفته شده، بر روي هزینه سرمایه

این استانداردها با ارتقاي افشا نسبت به . سک و در نتیجه هزینه سرمایه کاهش یابدری

کاهد و به در اختیار افراد درون شرکت می استانداردهاي ملی، از میزان اطالعات محرمانه

خواهد شد که طبعاً سبب کاهش نابرابري  منجر گذارانمحافظت بیشتر ازحقوق سرمایه

شدن پذیرش هایی که براي نخستین بار و پس از اجباري شرکت نهمچنی.گردداطالعاتی می

اند، افزایش کرده اقدام کارگیري آنهابه المللی مالی، گري بیناستانداردهاي گزارش

 .اندگیري را در ارزش و نقدینگی بازار خود تجربه کرده چشم

 از  ،المللینگري مالی بیاستانداردهاي گزارش: صرفه جویی در زمان و هزینه و آموزش

هاي تطبیق، هزینه دسترسی به اطالعات بازارهاي مختلف سرمایه را طریق کاهش هزینه

واحدي از استانداردها، به تهیه و تحلیل  حسابداران با فراگیري مجموعه. دهدکاهش می

گذاران نیز با درك سرمایه. خواهند بود قادر هاي سراسر جهانصورت هاي مالی شرکت

-اتخاذ میتصمیمات بهتري ، اطالعات را به درستی تفسیر، بر اساس آن اطالعات استانداردها
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هاي کتاب.شرکت ها نیز منجر شود هاي سرمایهتواند به کاهش هزینهاین مسئله می. کنند

درسی و ابزارهاي آموزشی حسابداري مالی نیز به صورت مشابه در سراسر دنیا قابل استفاده 

هاي اطالعاتی نیز قابل استفاده گري مالی، سیستمتشابه فرآیند گزارش به با توجه. خواهد بود

ها بین تعداد بیشتري تقسیم ي چرخه عمر آنهاي مختلف خواهد بود و هزینهدر شرکت

  .خواهد شد

 عوامل تاثیرگذار بر تدوین استانداردها. 15

هاي که بین خواسته کندباید همواره استانداردهایی وضع  ،کننده استانداردهانهاد تدوین

که یک استاندارد، از دیدگاه  براي این. نفع نوعی تعادل و توازن برقرارسازدهاي مختلف ذي گروه

هاي مالی، معیار سنجش و باید به اطالعات ارائه شده در گزارش ،گیري، سودمند واقع شودتصمیم

آفرین در فرآیند تدوین نقش دو گروه مهم. تحقیقات تجربی انجام شده در بازار سرمایه توجه کرد

، کنندگان استانداردهاتدوین. ها هستند استانداردهاي حسابداري، سرمایه گذاران و مدیران شرکت

برداري و تا حد ممکن و از آنان بهره کرده  کنند توجهباید به نیروهایی که در بازار ایجاد انگیزه می

 .درا کاهش دهن »استاندارد«نیاز به  کنندتالش 

که چگونگی حسابداري معامالت و رویدادهاي  عالوه بر آن ،ستانداردهاي حسابداريا

هاي باید هدف ،استانداردهاي حسابداري. کند، پیامدهاي اقتصادي دربرداردمختلف را تعیین می

بینی، هاي اقتصادي، پیشگیريشامل ارائه اطالعات مناسب براي تصمیم ،گري مالیگزارش

هاي نقدي و سودآوري و توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع واحد جریانمقایسه و ارزیابی 

هاي گذاران و مدیران، گروهعالوه بر وجود تضاد یا تعارض بین منافع سرمایه. دتجاري را تامین کن

هاي مختلف اقتصادي، شیوه عمل نفع دیگري وارد صحنه خواهند شد که نماینده بخشذي

هاي سیاسی توان به قدرتدر این زمینه می. هاي گوناگون هستندو فرهنگ هاي مختلفسازمان

هاي اجتماعی به توسعه سیستم - اگر عوامل فرهنگی. که توان تدوین مقررات را دارند اشاره کرد

اجتماعی  - هایی به سیستم فرهنگیو اگر چنین ارزش -  دارد که -حسابداري ارتباط داشته باشد 

هاي فرهنگی و الگوهاي سیستم می توان ادعا کرد بین زمینه ،ر این صورتد یک ملت نفوذ کند؛

  .وجود دارد رابطه نزدیکی المللحسابداري در سطح بین

  

  گري مالیهاي توسعه استانداردهاي بین المللی گزارشچالش. 16

درباره  دلیل اصلی براي تردید. نه جهانی ،ماندها اصوالً ملی باقی میبازارها و سیاست) - الف

، هیأتکاربرد استانداردهاي واحد این است که انگیزه مدیران و مجریان مانند حسابرسان، 



ر نهایت این د. ماندباقی می است، ملی و بر همان موضوعاتی که قبالً حاکم بوده...سهامداران و 

مدیران و مجریان بر  چگونهکند هاي سیاسی و اقتصادي ملی است که مشخص مینیروي قدرت

دارند  تاثیر اساسی گري مالیاین نیروها به طور تلویحی بر گزارش .گذارنداجراي قوانین تاثیر می

حسابداري خاصیت  .ندارند تمایل المللیو به توقف ناگهانی آن و پذیرش استانداردهاي بین

اردهاي گر استانداما ا .هاي متفاوت و متعددي مطابق شودتواند با موقعیتپذیر دارد و میانعطاف

یگر، داز طرف . پذیر نخواهد بودي کافی انعطافدیگر به اندازه ،شوند حسابداري هماهنگ

هاي قانونی تواند براي گستره عظیمی ازشرایط محیطی، سیستمالمللی نمیاستانداردهاي یکسان بین

ان به شود جهابعاد مهمی که باعث می. اقتصادي و فرهنگی متفاوت مناسب باشد و مراحل توسعه

 :شامل این موارد است ،اي ملی و نه جهانی به نظر رسدطرز قابل مالحظه

 ؛میزان و ماهیت دخالت دولت در اقتصاد 

 ؛گري مالیورود دولت به عرصه تدوین مقررات گزارش 

 ؛هاي قراردادمقررات مربوط به اوراق بهادار و طرف 

 ؛عمق بازارهاي مالی 

 ؛)گیرندههاي وامها و شرکترتباط بین بانکمثل نزدیکی ا( ساختار بازارهاي مالی 

 ؛هاي سهامیي بخش شرکتاندازه 

  ؛)قوانین کار و تجارت مثل(قانونی زیرساختارهاي 

 ؛هامیزان مالکیت عمومی در برابر مالکیت خصوصی شرکت 

 ؛تعداد مؤسسات تجاري خانوادگی 

 ؛هاها و سازمانداران در برابر افراد درون شرکتنقش خرده سهام 

 ؛هاهاي مالی، شامل سود و درآمد، در مدیریت شرکتاستفاده از اطالعات صورت 

 ؛الزحمه حسابرسانموقعیت، استقالل، آموزش و حق 

-المللی گزارشگري مالی بر اساس ساختارش، یک نهاد تدویناستانداردهاي بین هیأت

تواند کشورها می هیأت این.کننده استاندارد است و سازوکاري براي اجراي استانداردهایش ندارد

خواستار  را تواند اجراي آناما در عمل نمی ؛کند تشویق ها را به پذیرش استانداردهایشو شرکت

اند، ولی در عمل هایی که این استانداردها را پذیرفتهتوان تک تک کشورها و شرکتنمی. شود

کامالً استانداردها را اجرا کنند،  اندکه مدیران و حسابرسان نتوانسته به دلیل این ،گري آنهاگزارش

این مسائل استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالی را در معرض خطر پذیرش . مجازات کرد

  .دهد صوري و نه واقعی قرار می



- له دیگري که ممکن است بر پذیرش کاربرد استانداردهاي بینئمس: محیط اقتصادي کشورها- ب

 تدوین استانداردهاي بین هیأتپاسخ به این سوال است که آیا  ؛گري مالی موثر افتدالمللی گزارش

المللی در تدوین استانداردهاي خود، محیط اقتصادي تمام کشورها را در نظر گرفته است یا 

باید اذعان کرد که جواب خیر  با توجه به غیرممکن بودن این امر ،خیر؟در پاسخ به این سوال

 :ده حل وجود دارولی براي حل این مشکل دو را؛ است

 یا  ،کردن اقتصادهاي ملی به اقتصاد جهانی که این راه حل چندان دست یافتنی نیستنزدیک

 .باشدحداقل تحقق آن در کوتاه مدت و یا حتی میان مدت نیز میسر نمی

 از  است هاییالمللی که البته این هم داراي محدودیتاستفاده توام استانداردهاي ملی و بین

که شاید همین امر ناقض  ؛هاي اطالعاتی حسابداريهاي باالي نگهداري سیستمقبیل هزینه

ها و کنندگان گزارشولی به منظور حفظ حقوق استفاده. اصل هزینه و منفعت نیز باشد

در عرصه دست آوردن یک موقعیت مناسب تجاري ههاي مالی در داخل از طرفی، و بصورت

هاي مالی بر اساس هر ها و گزارشاضر تهیه صورتدر حال ح ؛تجارت جهانی از طرف دیگر

حداقل تا زمانی که بتوان ؛ باشدمی حلبهترین راه المللیدو مجموعه استانداردهاي ملی و بین

 .)1390آقایی قهی، ( وجود آوردهمحیط اقتصادي مناسب و نزدیک به اقتصاد جهانی ب
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اي که کاربرد هاي عمدهمزیت با وجود ،توان گفتبا توجه به تحقیقات انجام شده می

در . کارگیري آن در سطح جهانی خالی از اشکال نیستالمللی دارد، بهیکپارچه استانداردهاي بین

که هاي دیگري نیز وجود دارد دیدگاه، سازي استانداردهاي حسابداريبرابر موافقان همسان

که به  اند کردهاین گروه براي مخالفت خود دالیلی ارائه . سازي استانداردها هستندمخالف همسان

 :)1393پور و همکاران، محمدي(باشدقرار زیر می

 بدون توجه به عوامل محیطی کشورها اتخاذ شده  ،تصمیم استفاده از استانداردهاي همسان

کشورهاي مختلف با استفاده از استانداردهاي  هاي قابل مقایسه میاناست، لذا تهیه گزارش

زیرا به شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشورها توجهی  ؛پذیر نخواهد بودهمسان امکان

 .نشده است

  هرگز دو مبادله یا رویداد در دو کشور مشابه نخواهد بود و ممکن است درباره یک مبادله در

مورد بندي همسان در مورد آن بیطبقه ،براینبنا. یک کشور تفسیرهاي مختلفی صورت بگیرد

 .اي به همراه داشته باشدکنندهو ممکن است نتایج گمراه



 در سال (تواند مانند تکرار اشتباه زبان اسپرانتو باشدسازي استانداردهاي حسابداري میهمسان

محقق  ولی به دالیلی این امر ؛المللی در نظر گرفته شدبه عنوان زبان مشترك بین 1887

 ).نگردید

 در آمریکا هدف سودمندي براي (گري در کشورهاي مختلف متفاوت است اهداف گزارش

 .)گذاري استهاي سرمایهگیريتصمیم

 هاي ها توجهی ندارد و براي شرکتبه اندازه و بزرگی شرکت ،سازي استانداردهاهمسان

یین، یکسان در نظر گرفته هاي کوچک با توان رقابتی پابزرگ داراي انحصار بازار و شرکت

 .هاي کوچک بیش از منافع آن خواهد بودسازي براي شرکتشود و هزینه همسانمی
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. ها پیش مطرح بوده استگري مالی از مدتسازي گزارشسازي ویکساننیاز به جهانی

المللی تانداردهاي بیناستفاده از اس ،هایی که براي این مشکل اندیشیده شدهحلیکی از راه

ها و شدن اقتصاد و ظهور سازمانبه دلیل جهانی ،اناز دیدگاه موافق. گري مالی استگزارش

نظیر اتحادیه اروپا، سازمان تجارت جهانی، نفتا و اپک و همچنین روند رو به  ،هاي جهانیاتحادیه

ادالت در بازارهاي جهانی، المللی، گسترش و پیچیدگی مبها در مبادالت تجاري بینرشد نوآوري

المللی سازي استانداردهاي بینپیاده...المللی وافزایش قابلیت مقایسه، افزایش کارآیی بازارهاي بین

سازي استانداردهاي بین المللی پیاده انمخالف ،در مقابل. ستا گري مالی الزم و ضروريگزارش

یکسان و یکنواخت با صنایع و اقتصاد  برخورد حسابداري ، بر این باورند که گري مالی گزارش

کشورهاي مختلف میسر نیست و ممکن است درمورد مبادالت در کشورهاي مختلف، تفسیرهاي 

سازي استانداردهاي حسابداري به اندازه و بزرگی متفاوتی ارائه شود و همچنین در یکپارچه

اره یک فرآیند سیاسی همو ،فرآیندهاي استانداردگذاري که و این ها توجهی نشده استشرکت

المللی سازي استانداردهاي بینپیاده انرسد با توجه به دیدگاه مخالفبه نظر می ،با این حال .است

- گري مالی بیشتر از معایب عدم بهالمللی گزارشکارگیري استانداردهاي بینحسابداري، مزایاي به

- الملل و جهانیتجارت بین). 1394رحیمیان و همکاران، (د باش مذکور کارگیري استانداردهاي

سازمان  ،از قبیل اتحادیه اروپا ،المللیهاي بینشدن اقتصاد و از طرفی پیدایش نهادها و سازمان

کشورها براي افزایش قابلیت مقایسه اطالعات مالی یا همان  اپک باعث شده تاو  تجارت جهانی

تدوین استانداردهایی که . مللی درآیندالبه فکر تدوین استانداردهاي همسان بین ،هاي مالی گزارش

در نظر گرفته شده و ... ، اجتماعی و فرهنگی، از قبیل شرایط سیاسی ،در آن شرایط تمام جوامع



براي رسیدن  .اي نباشد که برخی از آن منتفع شده و برخی متضرر گردندگونهاستانداردها به تدوین

یعنی چارچوبی که این .شودمی نیاز ساسبه این امر به یک چارچوب نظري کامل و جامع اح

 .شودشرایط در آن لحاظ شده و استانداردها بر اساس این چارچوب تدوین می

از طرفی .نکته دیگراینکه استانداردهاي وضع شده بایستی ازکیفیت باالیی برخوردار باشند

ها در آن در ی از زمینهتدوین این استانداردها نیاز به یک تحقیق و پژوهشی بدیع داشته و باید خیل

توانند چنین استانداردهایی را تدوین ها و نهادها که میشاید با تالش کلیه سازمان. نظر گرفته شود

کنندگان از محصول نهایی ، بتوان به چنین استانداردهایی دست یافت تا انواع مختلف استفادهکنند

 . مند شوندبهره؛ ستا هاي مالیکه همان گزارش ،آن
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