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مقدمه
در نوامبر سال 2012، موسسه حسابرسی 
ارنســت اند یانگ )E & y( گزارشــی با 
عنوان "مقایسه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و اصول پذیرفته شده 
حســابداری ایاالت متحده" منتشــر و به 
اســتانداردهای  مجموعه  دو  این  مقایســه 
مهم حســابداری پرداخت. بخــش پایانی 
این گزارش بــه مجموعهای از رویدادهای 
مهــم در ســه دوره زمانــی اختصــاص 
 یافته اســت كه در تكامل اســتانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی نقش به سزایی 

داشته اند.
در این میان، رویدادهای مختلف، تصمیم 
كمیسیون اروپا )EC( در سال 2002 مبنی بر 
الزام در بكارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی برای تهیه صورتهای مالی 
شــركتهای عضو بــورس اوراق بهادار در 
كشــورهای عضو اتحادیه اروپا، مهم ترین 
رویدادی است كه بر گسترش استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی تاثیر قابل 
توجهی داشــته اســت. این نوشتار، ترجمه 
بخش پایانی گزارش یاد شــده میباشــد و 

 سیر تکامل
 استانداردهای بین المللی 
 گزارشگری مالی در جهان
فایقاحمدی*
سيدحسينخاتمی**

در موارد الزم، توضیحات تكمیلی بیشتری 
بــرای درک بهتر مفاهیم به آن اضافه شــده 
اســت. نظر بــه اینكه مطالعه ســیر تكامل 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
با ســازمان ها،  نیازمند آشــنایی  در جهان، 
مختلف  اســتانداردهای  هیاتها،  كمیته هــا، 
می باشــد. در جدول شماره 1، این اسامی و 

معادل انگلیسی آنها ارائه شده است.
رویدادها

استانداردهایبينالمللی

گزارشگریمالی



49

دورهاول
سالهای1970تا2000

  سال 1973: تاسیس كمیته بین 
المللی استانداردهای حسابداری 

 )IASC(
اســتانداردهای  بین المللــی  كمیتــه 
حسابداری )IASC( در سال 1973 در لندن 
بوجود آمد. این كمیته براســاس توافق میان 
اعضای حرفه حسابداری كشورهای استرالیا، 
كانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مكزیک، هلند، 
انگلســتان و آمریكا تشــكیل گردید. كمیته 
بین المللی اســتاندادهای حســابداری برای 
تدوین و انتشــار استانداردهای بین المللی 
حســابداری )IAS( تشــكیل گردیــد تا 
گزارشــگری مالی را بهبود بخشد و بتواند 
مورد پذیرش جهانی قرار گیرد. با توجه بـه 
اینكه وظیفه كمیته استانداردهای بین المللی 

حسابـداری از بین بردن 
نامناســب حسابداری بوده  عملكردهای 
لذا اســتانداردهای حســابداری، رفتارها و 
برخوردهای جایگزین را در حســابداری را 

مجاز شمردند.
  سال 1994: صدور گزارش  

سازمان بین المللی كمیسیون های 
 )IOSCO( اوراق بهادار

سازمان بین المللی كمیسیون های اوراق 
بهــادار )IOSCO( در ســال 1994، كار 
بررســی و بازنگری اســتانداردهای تدوین 
شده توســط كمیته بین المللی استانداردها 
حســابداری را تكمیل نمــود و یافته های 
خود را بــرای این كمیته منتشــر كرد. این 
بررســی، حوزههایی را مشخص كرده بود 
كه نیاز به بهبود داشــتند. سازمان بین المللی 
 ،)IOSCO( كمیســیون های اوراق بهــادار
تشكیالتی اســت كه مقررات جهانی اوراق 
بهادار و بازارهای آنهــا را تدوین میكند و 
كمیســیون های اوراق بهــادار كشــورهای 

مختلف عضو آن هستند. 

  سال 1994: تشکیل انجمن مشورتی 
 )SAC( استانداردها

اســتانداردهای  بــر كمیته  برای نظارت 
بین المللی حسابداری )IASC( و اداره مالی 

آن

  سال 1995: موافقت سازمان 

بین المللی كمیسیون های بورس 
اوراق بهادار )IOSCO( با برنامه 
كمیته  استانداردهای بین المللی 

حسابداری )IASC( برای تدوین 
استانداردها

كمیته بین المللی استانداردهای حسابداری 
)IASC( در ســال 1995، چارچوب اصلی 
برنامه تدوین استانداردها را مشخص نمود. 
كمیته فنی سازمان بین المللی كمیسیون های 
اوراق بهــادار پذیرفــت كه نتیجــه برنامه 
كمیته اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
)IASC( )به شرط تكمیل موفقیتآمیز( منجر 
بــه تدوین مجموعه كاملی از اســتانداردها 
خواهد شــد. كمیســیون اروپــا )EC( از 
موافتنامه بین كمیته استانداردهای بین المللی 
حسابداری )IASC( و ســازمان بین المللی 
 )IOSCO( كمیســیون های اوراق بهــادار
پشــتیبانی كــرد و با كمیته اســتانداردهای 
بــرای   )IASC( بین المللــی حســابداری 
استانداردهای حسابداری  جهانی  هماهنگی 

پیوند برقرارنمود.

  سال 1997: تشکیل كمیته تفسیر 

معادلانگليسی)سرواژه(معادلفارسی

�)International�Financial�Reporting�Standard�)IFRSاستانداردهای�بين�المللی�گزارشگری�مالی

�)International�Accounting�Standard�Committee�)IASCكميته�استانداردهای�بين�المللی�حسابداری�

�)International�Accounting�Standards�)IASاستاندارد�های�بين�المللی�حسابداری�

�)International�Organization�of�Securities�Commissions�)IOSCOسازمان�بين�المللی�كميسيونهای�اوراق�بهادار�

�)European�Commission�)ECكميسيون�اروپا

�)Standing�Interpretation�Committee�)SICكميته�تفسير�دايمی�استانداردها

�)International�Accounting�Standard�Board�)IASBهيات��استانداردهای�بين�المللی�حسابداری�

�)Standard�Advisory�Council�)SACانجمن�مشورتی�استانداردها�

�)International�Financial�Reporting�Interpretations�Committee�)IFRICكميته�بين�المللی�تفاسير�گزارشگری�مالی

)Generally�Accepted�Accounting�Principle�)GAAPاصول�پذيرفته�شده�حسابداری

�)Committee�of�European�Securities�Regulator�)CESRكميته�قانونگذاری�اوراق�بهادار�اروپا

�)Ernst�young�)E�&�Yموسسه�حسابرسی�ارنست�ويانگ

جدولشماره1:سازمانها،كميتهها،هيئتهاواستانداردها
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 )SIC( دائمی استانداردها
 )SIC( كمیته تفســیر دائمی استانداردها
در ســال 1997 برای تشــریح و تفســیر 
 )IAS( استانداردهای بین المللی حسابداری

تاسیس گردید.

  سال 1999: تشکیل هیات بین 
المللی استانداردهای حسابداری 

 )ISAB(
اســتانداردهای  بین المللــی  كمیتــه 
حسابداری )IASC( در سال 1999 دارای 
ســاختار جدیدی گردید كه به شــكلگیری 
هیات اســتانداردهای بین المللی حسابداری 
)IASB( منجر شد. این هیئت تازه تاسیس، 

از این اركان تشكیل شده است:
اســتانداردهای - 1 بین المللــی  كمیتــه 

حســابداری )IASC( بــه عنوان یک 
ركن مستقل با 22 عضو هیات امنا كه 
اعضای هیئت استانداردهای بین المللی 
تعییــن  را   )IASB( حســابداری 
می كنند. ایــن كمیته بر عملیات هیات 
حسابداری  بین المللی  اســتانداردهای 
)IASB( نظــارت دارند و منابع مالی 

مورد نیاز آنها را تامین می كند.

بین المللــی - 2 اســتانداردهای  هیئــت 
حســابداری )IASB( بــا 12عضــو 
تمام وقت و دو عضــو نیمه وقت كه 
صرفا مســئولیت تنظیم استانداردهای 

حسابداری را به عهده دارد.
3 - )SAC( انجمن مشورتی استانداردها

كمیته بین المللی تفاســیر گزارشگری 
كمیته  جایگزیــن  كــه   )IFRIC( مالــی 
گردیده   )SIC( استانداردها  دائمی  تفسیر 
اســت. این كمیته موظف شد استانداردت 
را تفســیر نمایــد و رهنمودهــای الزم در 
رابطه با موضوعاتی ارائه نماید كه توســط 
استانداردهای جاری، پوشش داده نشده اند.

  سال2000:
كمیســیون های  بین المللــی  ســازمان 
نمود  توصیــه   )IOSCO( بهــادار  اوراق 
كه شــركت های بین المللی اجــازه یابند از 
 )IAS( استانداردهای بین المللی حسابداری

در معامالت بین كشورها استفاده نمایند.

  سال2001 )آوریل(: واگذاری 
مسئولیت تدوین استانداردهای 
حسابداری به هیئت بین المللی 

 )IASB( استانداردهای حسابداری
هیات استانداردهای بین المللی حسابداری 
مســئولیت   ،2001 ســال  در   ،)IASB(
تدویــن اســتانداردها را به عهــده گرفت. 
ایــن هیات با نمایندگان هشــت ســازمان 
)عضــو( تدوین كننده اســتانداردهای ملی 
برای هماهنگكــردن برنامه كاری همگرایی 
 )IAS( استانداردهای بین المللی حسابداری
موجود و تدوین تفســیرهای كمیته تفسیر 
دائمی استانداردها )SIC( جلسات متعددی 

را برگزار كرده است. 

  سال 2001 )فوریه(: واگذاری 
مسئولیت تفسیر استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( به كمیته بین المللی تفاسیر 

 )IFRIC( گزارشگری مالی
در ســال 2001 كمیته بین المللی تفاسیر 
مســئولیت   ،)IFRIC( مالی  گزارشــگری 
بین المللی گزارشگری  استانداردهای  تفسیر 

مالی )IFRS( را به عهده گرفت.

دورهدوم
سال2000تا2005

الزام  )جــوالی(:   2002   ســال 
اروپا  اتحادیه  عضو  شــركتهای 
بر بکارگیری اســتانداردهای بین 
 )IFRS( المللی گزارشگری مالی

در تهیه صورت های مالی 
كمیســیون اروپا )EC(، در سال 2002، 
شــركت های عضو بورس اوراق بهادار در 
اتحادیــه اروپا را ملزم نمود صورتهای مالی 
تلفیقی خود را از سال 2005 به بعد، براساس 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( تهیه نمایند. این مرحلهای بســیار 
حیاتی بود كه منجر به اســتفاده گسترده از 

تفاســیر  بین المللــی  کمیتــه 
مســئولیت  مالی،  گزارشــگری 
تفسیر اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی )IFRS( را به عهده دارد.
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اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( گردید.

  سال 2002 )سپتامبر(: اجرای 
توافقنامه میان دو هیات هیات 

استانداردهای بین المللی 
حسابداری )IASB( و هیات تدوین 

استانداردهای حسابداری مالی 
 )FASB(

بین  استانداردهای  در سال 2002، هیات 
المللی حسابداری )IASB( و هیات تدوین 
 ،)FASB( استانداردهای حســابداری مالی
توافقنامه شــهر “نورواک” را با امضای یک 
تفاهم نامه به اجرا در آوردند. هر دو هیات 
پذیرفتند تالش های خود را هر چه بیشــتر 
برای ســازگار نمودن استانداردهای موجود 

در زودترین زمان ممكن به عمل آوردند.
هیات تدوین اســتانداردهای حسابداری 
مالی )FASB(، ســازمان غیــر انتفاعی غیر 
دولتی است كه در ســال 1972 در ایاالت 
متحده تاسیس و در ســال 1973 شروع به 
كار نمود. هدف از تاسیس این هیات تدوین 
استانداردهای حسابداری در امریكاست كه 
با عنــوان “اصول پذیرفته شده حسابداری 
ایاالت متحده )GAAP( ” شناخته میشود. 

  سال 2004 )دسامبر(: الزام 
شركت های غیر اتحادیه اروپا بر 

بکارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی )IFRS( در تهیه 

صورت های مالی 
كمیســیون اروپا )EC( در ســال 2004، 
رهنمودهای شفافسازی خود را صادر نمود. 
این رهنمودها، به كارگیری اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالــی )IFRS( را 
در تهیه صورتهای مالی شــركت های عضو 
بورسهای اوراق بهادار اتحادیه اروپا الزامی 
كرد مگــر اینكه كمیتــه قانونگذاری اوراق 
بهــادار اروپایــی )CESR( تعیین كند كه 
اصول پذیرفته شده حسابداری آن شركت ها 

با اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
یكسان است.

  سال 2005 )آوریل(: بررسی 
امکان معافیت شركت های خارجی 

از بکارگیری اصول پذیرفته 
شده حسابداری ایاالت متحده 

 )GAAP(
در سال 2005، كمیسیون بورس و اوراق 
بهادار، نقشــه راه را منتشــر نمود و امكان 
حــذف اصول پذیرفته شــده حســابداری 
ایــاالت متحده برای شــركت های خارجی 
فعــال در بخــش خصوصــی را مطــرح 
نمــود كــه از اســتانداردهای بین المللــی 
 )IFRS( اســتفاده  مالــی   گزارشــگری 

می كنند.

دورهسوم:ازسال2006بهبعد
 :)February( 2006 سال  

انتشار تفاهمنامه میان هیاتهای 
تدوین استانداردهای حسابداری 
مالی )FASB( و استانداردهای 
 )IASB( بین المللی حسابداری

تدویــن  هیــات  دو   ،2006 ســال  در 
استانداردهای حسابداری مالی )FASB( و 
هیات اســتانداردهای بین المللی حسابداری 

)IASB(، یادداشت تفاهمی را منتشر كردند 
كــه در آن تصریح میكند این هیاتها، اهداف 
بیشــتری را بــرای تدوین اســتانداردهای 
حســابداری با كیفیت باال و تالش بیشتری 
روی توافقنامه شهر “نورواک” دنبال خواهند 
كــرد. هیاتهای مذكــور برای پیــش بردن 

همزمان، دو موضوع زیر موافقت كردند:
پروژه های طراحی شــده برای از بین - 1

بردن اختالفات عمــده در حوزه های 
مشخص شده

تدوین اســتانداردهای مشترک جدید - 2
برای عملیات حسابداری و بهبود آنها. 

  سال 2006 )آگوست(: تدوین 
برنامه كاری مشترک میان كمیته 

 )CESR( قانونگذاران اوراق بهادار
و كمیسیون بورس و اوراق بهادار 

 )SEC(
 كمیتــه قانونگــذاری اوراق بهادار اروپا 
اوراق  و  بــورس  كمســیون  و   )CESR(
بهــادار آمریــكا )SEC( در ســال 2006 
برنامه كاری مشــتركی را تدویــن كردند. 
آنهــا موافقت كردنــد به دنبــال مجموعه 
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از توافقــات اولیــه، موضوعــات خاصی 
 را پیگیــری كننــد، از جملــه، اینكه برای 
بین المللــی  اســتانداردهای  یكسانســازی 
گزارشــگی مالی )IFRS( و اصول پذیرفته 
 )GAAP( شده حســابداری ایاالت متحده
در حوزههایی قوانین خود را بازنگری كنند 
كــه كیفیت و یكپارچگی آنها مورد ســوال 

است.

  سال 2007 )نوامبر(: حذف 
ضرورت تلفیق صورتهای مالی 

براساس اصول پذیرفته شده برای 
شركت های خارجی فعال در بخش 

خصوصی خارجی ایاالت متحده  
 )SEC( كمیسیون بورس و اوراق بهادار
ضــرورت تلفیق صورتهای مالی براســاس 
 )FAAP( اصول پذیرفته شده ایاالت متحده

را برای شركت های خارجی حذف نمود.

  سال 2010 )فوریه(: تاكید بر 
همگرایی استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی )IFRS( و اصول 

 US( پذیرفته شده حسابداری
GAAP( از جانب  كمیسیون 

بورس واوراق بهادار ایاالت متحده
كمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریكا 
)SEC(، بــار دیگــر تعهــدات خــود به 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( را مــورد تصریــح قــرارداد. در 
این تاریخ، كمیســیون به اتفاق به انتشــار 
بیانیه ای رای داد كه درآن به ایفای تعهدات 
به مجموعه ای  دســتیابی  برای  كمیســیون 
اســتانداردهای  از  باكیفیــت  و  واحــد 
حسابداری جهانی تصریح شده بود و بیانگر 

اســتانداردهای  همگرایی  برای   پشــتیبانی 
بین المللی گزارشــگری مالــی )IFRS( و 
 US( اصــول پذیرفته شــده حســابداری
GAAP( بــود. در اكتبــر همــان ســال، 
كمیســیون بورس واوراق بهــادار، گزارش 

پیشرفت برنامهی خود را صادر نمود.

  سال 2011 )ماه مه(: صدور 
گزارش كارشناسان كمیسیون 
بورس و اوراق )SEC( بهادار 

در خصوص روش های پیوستن 
استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی )IFRS( به سیستم 
گزارشگری ایاالت متحده

واوراق  بورس  كمیســیون  كارشناســان 
بهــادار )SEC( گــزارش مفصلــی را در 
استانداردهای  پیوستن  روش های  خصوص 
بین المللی گزارشــگری مالــی )IFRS( به 
سیستم گزارشــگری آمریكا منتشر نمودند. 
كارشناسان كمیسیون معتقدند كه روش های 
پیشــنهادی آنها می تواند هــدف مورد نظر 
برای دســتیابی بــه مجموعــه ای واحد از 
استاندارهای حسابداری با كیفیت باال محقق 
نماید و هزینه هاو تالش های مورد نیاز برای 
پیوستن استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی )IFRS( به سیستم گزارشگری آمریكا 

را به حداقل برساند.

  سال 2011 )نیمه اول(: بررسی 
جدول زمانبندی برای همگرایی 

استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی )IFRS( و هیات 

استانداردهای بین المللی حسابداری 
 )IASB(

بــرای همگرایی  بنــدی  جدول زمــان 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( و هیات اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری )IASB( كه به تاخیر افتاده بود 
مورد بررســی قرار گرفــت و هر دو هیات 
تصمیم گرفتند كه پیشنهادات ارائه شده در 

خصوص نحوه شناســایی درآمد را مجدداً 
بررسی نمایند.

  سال 2011 )جوالی(: برگزاری 
میزگردی برای بررسی مزایاو 
چالش های بالقوه در اجرای 

استاندارهای بین المللی گزارشگری
كارشناســان كمیســیون بورس و اوراق 
بهــادار )SEC(، میزگــردی را برای بحث 
و بررســی در خصوص مزایا و چالش های 
بالقوه در رابطه با پیوســتن اســتانداردهای 
 )IFRS( بین المللــی گزارشــگری مالــی
به سیســتم گزارشــگری مالی شركت های 
آمریكایــی برگــزار كردنــد و در آن درک 
سرمایه گذاران از اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی )IFRS( و تاثیر آن روی 
شــركت های ســهامی عام كوچک و بطور 
كلــی، مزایا و چالش های بالقــوه آن را در 
اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی )IFRS( مورد بررسی قرار دارند.

  2011 )نوامبر(: صدور دو گزارش 
توسط كارشناسان كمیسیون بورس 

و اوراق بهادار )SEC( شامل 
تجزیه و تحلیل استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( و مقایسه بین  آن 

با  استانداردهای پذیرفته شده 
 )US GAAP( حسابداری

كارشناســان كمیســیون بورس و اوراق 
بهــادار )SEC( دو گــزارش را بــه عنوان 
قسمتی از برنامه كاری خود شامل تجزیه و 
تحلیل استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالــی )IFRS( در عمــل و مقایســه بین 
)IFRS( و اســتانداردهای پذیرفته شــده 
حســابداری )US GAAP( منتشر نمودند. 

SEC ضرورت تلفیق صورت های 

مالی بر اساس اصول پذیرفته شده 
حســابداری برای شــرکت های 
خارجی فعال در بورس های ایاالت متحده 

را حذف کرده است.

SEC گــزارش مفصلی در مورد 

پیوســتن IFRS بــه سیســتم 
منتشر  امریکا  گزارشــــــگری 

کرده است.
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این گزارشــها، اطالعات بیشــتری را برای 
تصمیمگیری نهایی دراختیار كمیسیون قرار 

میداد.

  سال 2012 )جوالی(: صدور 
گزارش كارشناسان كمیسیون 
 )SEC( بورس و اوراق بهادار

و تاكید بر زمان بر بودن 
اجرای  استانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی )IFRS( در 
ایاالت متحده 

كارشناســان كمیســیون بورس و اوراق 
بهادار )SEC(، گزارش پیشــرفت كار خود 
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را صــادر كردند. در این گــزارش، نه تنها 
اســتانداردهای  اجرای  بــرای  توصیه هایی 
بین المللی گزارشــگری مالــی )IFRS( در 
سیســتم گزارشــگری آمریكا به كمیسیون 
بورس اوراق بهادار ارائه نشده بود بلكه در 
آن ذكر شده كه كمیسیون به تجزیه و تحلیل 
و بررسی بیشــتری نیاز دارد تا تعیین نماید 
كه كی و چگونه اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالــی )IFRS( در سیســتم 

گزارشگری آمریكا به اجرا درآید. 
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