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دشواریهاوموانعتهیهی
صورتهایمالیطبقاستانداردهای
)IFRS(بینالمللیگزارشگریمالی

سید محمد باقرآبادی، دانیال محجوب

الـزامـات  بــه  رغــم 
پی درپی سازمان بورس 
اوراق بهادار تهران مبنی 
ارائــه ی صورت های  بر 
با استانداردهای بین المللی  مالی مطابق 
گزارشــگری مالی توسط شــرکت ها و 
تاکیدات متوالی جامعه حرفه ای کشور، 
مشاهده می گردد در عمل شرکت ها قادر 
بــه ارائه ی صحیح و کامــل صورت های 
مالی مذکور و انتشــار عمومــی آن )تا 
تاریخ تهیه این مقاله( نشــده اند. در این 
بین بســیاری از شرکت ها یا صورت های 
با استانداردهای بین المللی  مالی مطابق 
را تهیه نکرده اند و یا صورت های مالی که 
تهیه کرده اند کامل، جامع و در انطباق با 
الزامات استانداردهای بین المللی  تمامی 
گزارشگری مالی نیســت و عمدتاً فقط 
شــکل صورت های مالی را تغییر داده اند 
و در برخــی مــوارد ماننــد مالیات های 
انتقالی یا طبقه بنــدی ابزارهای مالی تا 
حدودی تغییــرات را اعمال کرده اند. در 
خصوص مشکالت مرتبط با عدم تهیه ی 
صورت های مالی منطبق با استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی می توان سه 

حوزه را مورد بررسی قرار داد:
1- مشکالت عمومی 

2- سختی های اجرا
3- ابهامات گزارشگری حسابرسی

که در ادامه به بررســی هر یک از این 
سه حوزه پرداخته می شود.

مشکالت عمومی
مشــکالت عمومی مرتبــط با تهیه ی 
صورت های مالی منطبق با استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی را که عمدتاً 
معطوف به شرایط اقتصادی، اجتماعی و 
محیط اجرایی کشور ما است، می توان به 

موارد زیر تقسیم کرد:
1- نظام آموزشی دانشگاه های کشور 
در پیونــد مؤثــر و کامل بــا نهادهایی 
همچون بازار ســرمایه، پــول و صنایع 
نیســت و به دلیل ضعف ارتباطی و عدم 
انتقــال نیازهای بخش های یادشــده به 
دانشــگاه ها، تغییری در ســرفصل های 
همچنین  است.  نیامده  به عمل  آموزشی 
عــدم نیاز و قطــع ارتباط بــا بازارهای 
بین المللی در سنوات اخیر، منجر به آن 
شــده که اقدام مؤثری برای آماده سازی 
و بسترســازی اجرا فراهم نشود. افزون 
بــر آن، فقــر شــدید منابــع تخصصی 
به زبــان فارســی و محدودیــت اغلب 
منابع  از  اســتفاده  در  استفاده کنندگان 

انگلیسی از عوامل محدودکننده ی دیگر 
در آموزش و اجراست.

2- اگرچه در مواردی اســتانداردهای 
ملــی بــا اســتانداردهای بین المللــی 
ولیکن  مالی منطبق است  گزارشــگری 
تفاوت های معنی دار در ســطح مفاهیم 
کلی و برخی از استانداردهای حسابداری 
موجود اســت، که رفع آن نیاز به منابع 

کافی و غنی و نیروی متخصص دارد.
3- فــارغ از تفاوت های اساســی در 
مفاهیم موجــود در  نظام های اقتصادی 
کشــور با نظام های بین المللی،  استقرار 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
نیاز بــه تغییرات بنیــادی در نظام های 
آموزشی، فناوری اطالعات، سیستم های 
اطالعاتی، نظام های ارزیابی و حسابرسی 
و هماهنگ ســازی بخش هــای مختلف 
ذی ربط از جمله مهم ترین موارد سازمان 

امور مالیاتی دارد.
4- عدم وجود تعداد کافی کارشناسان 
مالی توانمند در استفاده از استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی در ســطح 

اجرایی و در شرکت های فعال در ایران.
5- نبود فزونی منافع بر مخارج به طور 
عــام به نحوی کــه تغییر گزارشــگری 
شــرکت ها از اســتانداردهای ملــی به 
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اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی نیازمند تغییرات فراوانی اســت که 
به نمونه هایی از آن ها در ردیف 3 اشاره 
شــد. این تغییرات نیازمنــد هزینه های 
فراوانی اســت، اما به دلیل قطع ارتباط 
با دنیای بیــرون و نبود منافع حاصل از 
صورت های مالی تهیه شــده مبتنی بر 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی )به طور خــاص ارتباط با بازارهای 
بین المللی و جذب سرمایه گذار خارجی 
و یا تأمین مالــی(، انگیزه برای این کار 
نزد شــرکت های ایرانــی فروکش کرده 

است.
6- طبــق مصوبه ی ســازمان بورس، 
و  مالی  مؤسســات  بانک هــا،  کلیــه ی 
اعتباری، شرکت های بیمه و شرکت های 
پذیرفته شــده در بــورس اوراق بهادار 
تهــران و فرابورس ایران که ســرمایه ی 
ثبت شده ی آن ها 1۰۰۰ میلیارد ریال و 
بیش تر است و دوره ی مالی آن ها از تاریخ 
یکم فروردین 13۹5 و بعد از آن شــروع 
می شود، ملزم به ارائه ی صورت های مالی 
بین المللی  اســتانداردهای  ساالنه طبق 
تعــداد  مالــی هســتند.  گزارشــگری 
شرکت هایی که طبق الزام فوق، ملزم به 
 IFRS تهیه صورت های مالــی مبتنی بر
هســتند، حدود ۷۷ شرکت است که به 
دالیل متعــدد، تاکنون صورت های مالی 
هیچ کدام از این شرکت ها انتشار عمومی 
پیدا نکرده است. یکی از دالیل اصلی این 
موضوع را می توان عدم پیگیری سازمان 
بــورس از طــرق ســازوکارهای قانونی 
دانست، و به نوعی فروکش نمودن شور 

و شوق اولیه سازمان بورس بیان کرد.

سختی های اجرا
تهیه ی  مرحله ی  در  اجرا  سختی های 
صورت هــای مالی گریبانگیر بســیاری 
از شرکت های مشــمول شده است. این 
سختی ها عمدتاً به دلیل همان مشکالت 
عمومی ایجاد شــده، و شــرکت ها را در 
تنگنای تهیه ی اطالعات کافی و صحیح 
قرار داده اســت. در ادامــه به اختصار به 

بررســی موارد و مشــکالت موجود در 
فراینــد تهیه ی صورت هــای مالی طبق 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 

مالی می پردازیم:
موضوعــات  همــه ی  بــرای   -1
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
و  جامع  به کارگیــری  راهنمــای  مالی، 
کاملی وجود نــدارد. برای مثال می توان 
به بهای تمام شده ی مفروض اشاره کرد. 
طبق اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی شــماره 1، یکــی از معافیت های 
اختیاری، بهای تمام شده ی مفروض است 
که به مبلغی اشاره دارد که در یک تاریخ 
معین، به عنوان جایگزین بهای تمام شده 
یا بهای تمام شده ی مستهلک شده مورد 
استفاده قرار می گیرد. یکی از موارد مهم 
کــه در ارائه ی صورت هــای مالی طبق 
اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی برای نخســتین بار باید مورد توجه 
قــرار گیرد، اســتفاده از ارزش منصفانه 

به عنوان بهای تمام شــده ی مفروض در 
 IFRS تهیه ی صورت های مالی مبتنی بر
است. در حالیکه در راهنمای به کارگیری 
مالی  گزارشگری  بین المللی  اســتاندارد 
این  نحوه ی حســابداری  به  شــماره1، 
موضوع و همچنین تفــاوت آن با روش 
بین المللی  اســتاندارد  ارزیابی  تجدیــد 
اشاره ای نشده  حسابداری شــماره 16، 
اســت. و همچنین بــه دلیل عدم وجود 
منابــع دانشــگاهی کافــی در ایران در 

این خصوص ابهامات فراوانی وجود دارد
2- در استاندارد بین المللی حسابداری 
شماره 1۹ تحت عنوان مزایای کارکنان، 
الزامات مربوط برای همه ی مزایا از جمله 
مزایای کوتاه مدت مطرح شــده اســت. 
یعنی روش حســابداری مزایــای پایان 
خدمت کارکنــان نیز طبق اســتاندارد 
یاد شــده همانند مزایای بازنشســتگی 
اســت و باید بــا اســتفاده از تخصص 
اکچوئری، تعهدات آن اندازه گیری شود. 
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در حالی که در اســتاندارد حســابداری 
شــماره 33 ملی، الزامات استاندارد تنها 
بازنشســتگی محدود شــده  به مزایای 
اســت. با توجه به کمبود نیروی انسانی 
و تخصــص در  حرفه ی اکچوئری و عدم 
دسترسی شرکت های کوچک و متوسط 
بــه متخصــص اکچوئــری و همچنین 
هزینه بر بودن استفاده از این تخصص در 
کارکنان،  پایان خدمت  مزایای  محاسبه 
ایــن موضوع یکــی از چالش های عمده 

محسوب می شود.
3- تعریف ســطوح مربوط به ارزیابی 
ارزش منصفانه در یادداشت های توضیحی 
که متأثر از اندازه گیری و افشــای ارزش 
منصفانه است به دلیل عدم دسترسی به 
اطالعات قابل اتکا و امکان تفکیک دقیق 
سطوح سه گانه ی موردنظر در استاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالی شماره 13 
)IFRS13( برای بســیاری از شــرکت ها 
چالش اساســی در برخورد بــا الزامات 

مربوط به ارزش های منصفانه است.
4- مشکالت مرتبط با رعایت الزامات 
مربوط به گزارشگری برحسب قسمت ها 
)با توجــه به این که اغلب شــرکت های 
مالی  صورت هــای  تهیــه ی  مشــمول 
طبــق اســتانداردهای بین المللی طبق 
گزارشگری  مشــمول   IFRS08 الزامات 
آن می شــوند و با توجه به مغفول بودن 
استاندارد مشــابه ایرانی )استاندارد 25( 
و نبــود اطالعــات کافی بــرای تهیه ی 

گزارش های الزم در این زمینه(
5- مشــکالت مربوط بــه ارزش یابی 
مطالبات در صورت هــای مالی. در این 
خصــوص گفتنی اســت کــه مطالبات 
باید بر اســاس بهای مستهلک شــده و 
با اســتفاده از روش نرخ ســود تضمین 
شده مؤثر مورد شــناخت و اندازه گیری 
قرار گیرد. برای این منظور می بایســت 
کاهــش ارزش مطالبات با اســتفاده از 
الزامــات مقرر در خصوص کاهش ارزش 
دارایی های مالی در استاندارد IAS39 با 
عنوان ابزارهای مالی مورد بررســی قرار 
بگیــرد که بر این اســاس کاهش ارزش 

دارایی هــای مالی از جمله مطالبات باید 
بر اســاس مازاد مبلغ دفتــری )آخرین 
بهای تمام شــده ی مســتهلک شده( بر 
ارزش فعلــی جریان های نقــدی مورد 
انتظار از بابت مطالبــات )با اعمال نرخ 

سود تضمین شده ی مؤثر( به دست آید.
6- عدم وجــود پایگاه هــای اطالعاتی 
و واحدهــای مدیریت ریســک فعال در 
برای رعایت و  شــرکت های مشــمول، 
بین المللی  اســتاندارد  الزامــات  اجرای 
گزارشــگری مالی IFRS07 در خصوص 
محاسبه، ارائه و افشای ریسک های بازار 
و ریســک های اعتباری و ریســک های 

نقدینگی و... در صورت های مالی.
۷- بــا توجــه بــه نــوع دارایی های 
نامشــهود شــرکت ها و در برخی موارد، 
وجــود دارایی هــای نامشــهود با عمر 
مفید نامعین، رعایت الزامات اســتاندارد 
بین المللی حســابداری IAS38( 3۸( در 
نامشهود  دارایی های  استهالک  خصوص 

 IAS38 بسیار دشوار است. طبق الزامات
دارایي هاي نامشهود با عمر مفید نامعین 
مستهلک نمي شوند، ولي حداقل ساالنه 
به منظور بررسي کاهش ارزش بازنگري 
مي شــوند، که در این خصوص محاسبه 
کاهش ارزش بــه دلیل ضعف در تأمین 
نیازهای اطالعاتی در ایران با دشــواری 

روبه رو است.
ثابت  دارایی هــای  در خصــوص   -۸

مشکالتی به شرح زیر موجود است:
- مشــکالت مرتبط با بررسی کاهش 
ارزش و لــزوم شناســایی زیان کاهش 

.IAS36 ارزش طبق الزامات
- مشــکالت مرتبط با دارایی های در 
دســت تکمیل در خصــوص  اطالعات 
مربوط به تســهیم هزینه های مالی )در 
صورت وجود تسهیالت مالی دریافتی در 
شرکت( به بهای تمام شده ی دارایی های 
.IAS23 در جریان تکمیل طبق الزامات

- مشــکالت مرتبــط بــا تفکیــک 
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دارایی هــای ثابت و ســرمایه گذاری در 
  IAS40 امالک طبق الزامات

ارزش  شــرکت ها،  در  معمــوالً   -
باقیمانــده دارایی هــا بــرای محاســبه 
اســتهالک طبق الزامــات IAS16 مورد 
برآورد و اندازه گیری قرار نگرفته اســت 
و برخالف واقعیــت موجود در خصوص 
دارایی هــا در محیط ایران به تمامی صفر 

فرض شده است.
- طبق الزامــات IAS16، مخارج غیر 
مســتقیم مرتبط با رســاندن دارایی به 
)برخالف  بهره بــرداری  قابــل  وضعیت 
اســتاندارد ایران( قابل انتساب به بهای 
تمام شــده دارایی نیســت. لــذا اصالح 
حساب دارایی ها از سنوات قبل، از بابت 

این موضوع با دشواری روبه رو است.
- در شــرکت های ایرانــی بر خالف 
اســتهالک  روش   ،IAS16 الزامــات 
دارایی ها بر اســاس الگوی مصرف منافع 
دارایی ها برآورد نشــده اســت. )مطابق 
رویه های عرف در ایران بر اســاس مفاد 
قانون مالیات های مســتقیم و به صورت 
ثابت عمل می شــود( و اصالح استهالک 
انباشــته و ارزش دفتری دارایی ها از این 

بابت با دشواری روبه رو است.
- در شــرکت های ایرانــی بر خالف 
IAS16 عمر مفیــد دارایی ها  الزامــات 
بــرآورد  تجدید  و  بــرآورد  به درســتی 
نشده اســت. )مطابق رویه های عرف در 
ایران بر اســاس مفاد قانون مالیات های 
مستقیم و به صورت ثابت عمل می شود( 
به عنــوان مثال وجود دارایی هایی که در 
فرایند اســتفاده قرار دارند، مؤید اشتباه 
 در برآورد عمر مفیــد این نوع دارایی ها 
بوده است که شناسایی، اصالح و تسری 
به گذشــته آثار این موارد بسیار دشوار 

است.
با تســهیالت  ۹- مشــکالت مرتبط 
ارزی دریافتی در خصوص تأمین الزامات 
IFRS07 بابت افشــای اطالعات مربوط 
بــه ریســک های نرخ ارز، ریســک های 

نقدینگی و تاریخ سررسید و...  
1۰- مشــکالت مرتبط با بدهی های 

 IAS37 بلندمــدت در اجــرای  الزامات
در خصــوص محاســبه ارزش فعلــی با 
استفاده از نرخ تنزیل که باید نرخ قبل از 
مالیات باشــد به صورتی که براورد فعلی 
بازار از ارزش زمانی پول و ریســک های 
خاص آن بدهی باشــد )گفتنی اســت 
که طبق اســتاندارد حسابداری 4 ایران 
ارزش فعلــی بدهی بلندمدت باید با نرخ 
بازده بدون ریســک باشد مثل نرخ سود 
بانکی  بلندمدت  سپرده ســرمایه گذاری 
یا نرخ اوراق مشــارکت دولتی محاسبه 
شــود( تفاوت نرخ مورد اســتفاده برای 
محاســبه ی ارزش فعلــی بدهی هــای 
بلندمــدت می تواند موجــب تفاوت در 

مبلغ قابل شناسایی بدهی گردد.
ایرانی  اغلــب شــرکت های  در   -11
از روش میانگین  ارزش یابی موجودی ها 
اســتفاده می شــود. در حالی که طبق 
الزامــات IAS02 واحد تجاری باید برای 
موجودی هایــی کــه از نظــر ماهیت یا 
کاربرد مشــابه اند، فــرض جریان هزینه 
مشــابه جریان فیزیکی واقعــی به کار 
گیرد، که در برخی از شرکت ها با توجه 
به موجودی های شرکت استفاده از روش 
FIFO مناســب تر می باشــد، لذا اصالح 
روش آثار مربوطه و تســری به گذشته 

آثار آن بسیار دشوار می باشد.
12- مشــکالت مرتبــط بــا الزامات 
مربوط به افشای حقوق و مزایای مدیران 
طبق الزامات IAS24 که در اغلب موارد 

با مقاومت مدیران شرکت مواجه است.

ابهامات گزارشگری حسابرسی
مشــمول،  شــرکت های  بیــن  از 
شرکت هایی هستند که به الزام سازمان 
بــورس عمــل کرده انــد و صورت های 
مالــی خود را مبتنی بر اســتانداردهای 
تهیه  مالــی  گزارشــگری  بین المللــی 
کرده اند. )چه تنها به صورت شکلی و چه 
به صورت کامل(. مشــکلی که برای این 
شــرکت ها وجود دارد مربوط به گزارش 
حسابرســی این صورت های مالی است. 
اســتانداردهای گزارشــگری بین المللی 

نســبت به صورت های مالــی )مجموعه 
اســتانداردهای ۷۰۰ حسابرســی(، که 
ترجمه ی  ملی  استانداردهای حسابرسی 
این استانداردها هستند، در سال 2۰15 
تغییر کرد. این تغییرات توسط سازمان 
استانداردهای  تدوین  مرجع  حسابرسی، 
حســابداری و حسابرســی هنوز ترجمه 
و تصویب نشــده اســت. با توجه به این 
توضیحــات، در ارتباط با این که از کدام 
برای  استانداردهای حسابرسی  از  نسخه 
گزارشگری نســبت به صورت های مالی 
تهیه شــده مبتنــی بر اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی اســتفاده 

شود، دو دیدگاه وجود دارد. 
دیدگاه اول این اســت کــه با توجه 
به عنوان  این که ســازمان حسابرسی  به 
مرجــع تدوین اســتانداردها هنوز اقدام 
به ترجمــه ی مجموعه اســتانداردهای 
۷۰۰ حسابرســی نکرده، لــذا نمی توان 
از مجموعــه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری  بــرای  حسابرســی ۷۰۰ 

استفاده کرد. 
دیدگاه دوم این اســت کــه با توجه 
به این کــه صورت های مالی بر اســاس 
استانداردهای حســابداری سال 2۰1۸ 
تهیه شده، لذا نمی توان از استانداردهای 
حسابرسی سال 2۰15 برای گزارشگری 

استفاده کرد.
 فارغ از این کــه کدام دیدگاه صحیح 
اســت، ایــن موضــوع باعث شــده که 
مؤسســات درگیــر، دچار ســردرگمی 
شــده و گزارش های حسابرسی منتشر 
نگردد. شایسته  است سازمان حسابرسی 
به عنــوان مرجع تدوین اســتانداردهای 
حســابداری و حسابرســی و همچنین 
ناظر  نهــاد  به عنــوان  بورس  ســازمان 
شرکت های مشــمول که این شرکت ها 
را ملزم به تهیه صورت های مالی مبتنی 
بر اســتاندارهای بین المللی گزارشگری 
مالی کرده و همچنین جامعه حسابداران 
رسمی ایران به عنوان نهاد حامی حقوق 
حرفــه ای اعضا در این ارتبــاط اقدام به 

شفاف سازی کنند. 


