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الزامات گزارشگری مالی 
در اصول راهبری شرکت ها

فرزانه حدادی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد 

حسابداری دانشگاه تهران

مه مقد
در سـازمان ها، مديران مسـئوليت های متعـددی دارنند تا اطمينان 
يابنـد عمليـات بـا کارايـی و اثربخشـی انجـام می شـود، گزارشـگری 
مالـی کيفيـت دارد و قوانيـن و مقـررات، قواعـد و اسـتانداردهای الزم 
االجـرا رعايـت می شـود. مسـئوليت تهيه و ارائـه گزارش هـای مالی با 
کيفيـت بـا مديريـت واحدهـای اقتصـادی اسـت. پـس از بحران های 
مالـی بوجـود آمده بـرای شـرکت هايی مانند انـرون، ورلـدکام، تايکو، 
کيووسـت، گلوبـال کراسـينگ، پارمـاالت و رفکو)1(، توجـه افراد بيش 
از پيـش بـه شـرکت ها جلـب گرديـد و قوانيـن و مقـررات گوناگـون 
شـامل قانـون سـاربينر – اکسـلی)2(، براهميت انجام وظايـف مديران، 
گزارشـگری مالـی مطلـوب و انجـام اقدامات شايسـته براسـاس آيين 
ايـن  در   )59  ،1394 )حـدادی،  می کننـد  تاکيـد  حرفـه ای  رفتـار 
مقالـه، پـس از بيـان الزامات گزارشـگری مالـی، گزارشـگری مالی در 
شـرکت های کوچـک و چالش هـای گزارشـگری مالـی ارائـه می شـود 
و در ادامـه، چارچـوب مفهومی بـرای گزارشـگری مالی، مـورد بحث و 

بررسـی قـرار می گيرد. 

مالی گزارشگری  الزامات 
در ايـاالت متحده، شـرکت های سـهامی عام، با بيـش از 10 ميليون 
-KSB 10يا-K دالر دارايـی و بيش از 500 سـرمايه گذار، بايـد )فرم
10( را ضميمه گزارش های حسابرسـی ارائـه کنند و برای صورت های 
ميـان دوره ای فـرم )Q-10يـا QSB-10( ضميمـه نمايـد. اين نقش 

کميسـيون بـورس و ارواق بهـادار در گزارشـگری)3(، صورت های مالی 
شـرکت ها، براسـاس گزارش سـال 1977 کميته مشـاوره کميسـيون 
بـورس و اوراق بهـادار در مـورد افشـای اطاعـات شرکت هاسـت تـا 
دسـتيابی بـه تمـام اطاعـات شـرکت ها )شـامل گزارش هـای مالـی( 
برای سـرمايه گذاران ميسـر شود. شـرکت های سـهامی عام، در اجرای 
مقـررات کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار، گزارش هـای سـاليانه و 
ميانـدوره ای را بـه سـهامداران خـود ارائـه می کنند. اطاعات اساسـی 
در گزارش هـای تهيـه شـده طبق فرمهای کميسـيون بـورس و اوراق 
بهـادار و گزارش هـای مالـی بـه سـهامداران دارای شـکل و محتـوای 
متفاوتـی اسـت. گزارش هـا معمـوالً به سـهامداران همراه بـا اطاعات 
براسـاس  افـراد،  و  محصـوالت  بازارهـای  دربـاره  غيرمالـی  و  مالـی 
مقرراتـی تسـليم می شـود که کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار اعام 

کرده اسـت.
گـزارش سـاليانه شـرکت های سـهامی عام، معموالً شـامل اطاعات 

مالی زير اسـت:
1. صورت های مالی حسابرسی شده شامل يادداشت های همراه،

2. گـزارش تجزيـه و تحليـل و بحث هـای مديريـت درباره شـرايط 
مالـی و نتايـج عمليات، 

3. تأييديه های مديريت در مورد صورت های مالی و کنترل داخلی، 
4. ارزيابـی مديريـت در مـورد اثربخشـی کنترل هـای داخلی حاکم 

بر گزارشـگری مالی، 
5. گزارش کميته حسابرسی، 

کیفیت حسابرسی
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6. گزارش حسابرسی مستقل در مورد صورت های مالی، 
7. گـزارش حسابرسـی مسـتقل در مـورد اثربخشـی کنترل هـای 

داخلـی حاکـم بـر گزارشـگری مالی، 
8. خاصه پنج ساله اطاعات مالی انتخاب شده،

9. خاصـه اطاعـات ميانـدوره ای انتخـاب شـده بـرای دو سـال 
گذشـته، و 

يا  افزايش  دو سال گذشته شامل  برای  فصلی  بازار  اطاعات   .10
کاهش قيمت سهام، سود سهام پرداخت شده و نسبت سود هر سهم.

دو بخـش قانـون سـاربينز- اکسـلی در مـورد تأييديه هـای مديـران 
اجرايـی بـرای گزارش هـای مالـی اسـت. طبق الزامـات بخـش 302 اين 
قانـون، مديـران مالـی و مديـران 
بايـد  شـرکت  اجرايـی  ارشـد 
)سـاليانه  دوره ای  گزارش هـای 
و ميانـدوره ای( را طبـق الزامـات 
کميسـيون بورس و اوراق بهادار، 
تهيـه و ارائـه کننـد و براسـاس 
الزمـات بخش 906، هـر گزارش 
صورت هايمالـی  شـامل  دوره ای 
بايد همـراه با تأييديـه مديرمالی 
ارائـه  شـرکت  مديرعامـل  و 
مـورد  در   302 بخـش  شـود. 
تأييديه هـای مديـران اجرايی در 
مورد صورت هـای مالی متعددی 

اسـت کـه بـه ايـن شـرح زيـر مـورد تأييـد مديريـت قـرار می گيرنـد:
1. گزارش هـای مالـی )سـاليانه يـا ميانـدوره ای( دريافـت شـده 

آنان  توسـط 
2. گزارش های مالی که درست و کامل هستند. 

3. صورت هـای مالـی شـامل يادداشـت ها و سـاير اطاعـات همراه 
شـامل ارائـه مطلـوب وضعيـت مالـی، نتايـج عمليـات و جريان هـای 
ارائـه مطلـوب  بـا اهميـت است.  وجـوه نقـد در تمـام جنبه هـای 
گزارش هـای مالـی شـامل صورت هـای مالـی و سـاير اطاعـات مالی 
است کـه گسـترده تر از ارائـه مطلـوب صورت هـای مالـی براسـاس 

اصـول پذيرفته شـده حسـابداری اسـت. 
4. مديران تأييد کننده: وظايفی را به شرح زير انجام می دهند.

الـف( مسـئول ايجـاد و نگهـداری رويه هـا و کنترل هـای افشـای 
اطاعـات و کنترل هـای داخلـی حاکـم بر گزارشـگری مالی هسـتند. 
ب( بـه ارزيابـی اثربخشـی افشـای اطاعـات کنترل هـا و رويه ها در 

مـدت 90 روز پـس از ارائـه گـزارش می پردازند، و 
ج( نتيجه گيری هـای خـود را دربـاره اثربخشـی افشـای اطاعـات، 

کنترل هـا و رويه هـا، ارائـه می کننـد. 
5. آنـان اطاعـات را بـرای حسـابرس مسـتقل و کميته حسـابرس 

هيات مديـره بـه گونـه ای افشـا می کننـد که: 
الـف( همـه ضعف هـای بـا اهميـت کنتـرل داخلـی در کنترل های 

داخلـی حاکـم بـر گزارشـگری مالی، و 
روی  موثـر  مديـران  و  کارکنـان  از سـوی  تقلـب  گونـه  هـر  ب( 
 کنترل هـای داخلـی حاکـم بـر گزارشـگری مالـی، در آن انعـکاس 

يافته باشد. 
در اياالت متحده، پس از تصويب قانون سـاربينز- اکسـلی، مديران 
گـزارش يکپارچـه کنترل داخلـی و مالی را ارائه می کنند. گزارشـگری 

يکپارچـه کنترل داخلی و مالی)4( شـامل موضوعات زير اسـت: 
1. گزارش مديريت و تأييديه صورت های مالی،

2. گـزارش مديريـت و تأييديـه روی کنترل هـای داخلـی حاکم بر 
گزارشـگری مالی 

3. نظر حسابرس مستقل در مورد ارائه مطلوب صورت های مالی، 
4. نظرحسـابرس مسـتقل در مـورد اثربخشـی کنترل هـای داخلی 

حاکـم بـر گزارشـگری مالی، و 
گزارش هـای  و  شـده  حسابرسـی  مالـی  بررسـی صورت هـای   .5
بـر  حاکـم  داخلـی  کنترل هـای  مـورد  در  حسـابرس  و  مديريـت 

حسابرسـی  کميتـه  توسـط  مالـی  گزارشـگری 
کيفيـت گزارش هـای مالـی می توانـد بـا تاکيـد روی شـاخص های 

کليـدی عملکـرد مالـی و غيرمالی بهبـود يابد. 
برای ارتقای شفافيت مديريت بايد: 

1. همـه اطاعـات مالـی و غيرمالـی مربوط را در طيف گسـترده به 
سـهامداران گزارش نمايد. 

2. روی اطاعـات اساسـی مـورد اسـتفاده در مديريت کسـب و کار 
و اطاعاتـی تاکيـد کنند کـه سـرمايه گذاران نياز دارنند تا بـه ارزيابی 
ريسـک های سـرمايه گذاری بپردازنـد و تصميم هـای درسـت اتخـاذ 

و  کنند، 
زبـان  از  اسـتفاده  بـا  و  مفيدتـری  و  موقع تـر  بـه  اطاعـات   .3
گزارشـگری گسـترش يافتـه کسـب و کار)5( بـرای گزارشـگری مالـی 

ارائـه کننـد.  الکترونيکـی 

در شركت های كوچک  گزارشگری 
کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار، قواعـد مبتنـی بـر اصـول بـرای 
دارای  کـه  اسـت. شـرکت هايی  کـرده  ارائـه  کوچکتـر  شـرکت های 
سـرمايه 75 ميليـون دالر يـا کمتـر هسـتند. الزامـات گزارشـگری 
شـرکت های کوچک قصـد دارد تا در بـازار مقررات کميسـيون بورس 
و اوراق بهـادار و الزامـات افشـای اطاعـات آنهـا در راه هـای مختلـف، 
نقـش ايفـا نمايد. ايـن پيشـنهاد برای 1500 شـرکت کوچکتر اسـت 
مقـررات اخيـر کميسـيون بـورس اوراق بهـادار، تمـام شـرکت های 
سـهامی عام را ملـزم کـرده اسـت تـا بـدون توجـه بـه انـدازه، ترازنامه 
حسابرسـی شـده خود را برای دو سـال مالی گذشـته و صورت سـود 
و زيـان حسابرسـی شـده و صـورت جريـان وجـوه نقد و تغييـرات در 

حقـوق صاحبـان سـهام برای سـه سـال گذشـته ارائـه کنند. 
شـرکت های کوچکتـر همچنيـن بايـد اقامـی را انتخـاب کنند که 
براسـاس الزامات افشـای اطاعات برای شـرکت های کوچکتر طراحی 
شـده اند. ايـن موضوع، شـرکت کوچکتـر را برای تعيين ميزان افشـای 
اطاعـات ايـن اقام و سـطح پايين تری از افشـای اطاعات نسـبت به 
شـرکت های بزرگتـر، قابـل انعطاف می سـازد. بـا اين قابليـت انعطاف، 
شـرکت های کوچکتـر می تواننـد تـا الزامات افشـای اطاعـات خود را 
بهبـود بخشـند و بـه سـرمايه گذاران اطاعاتـی را ارائـه کنند تـا آنان 
بتواننـد اطاعـات مختلفـی را در مقايسـه بـا شـرکت های بزرگتـر در 
اختيار داشـته باشـند. انجـام ايـن کار، هزينه های افشـای اطاعات را 
بـرای شـرکت های کوچکتـر کاهـش می دهـد و براسـاس آن، تفسـير 
براسـاس  سـرمايه گذاران  بـرای  کوچکتـر  شـرکت های  اطاعـات 

کمتريـن اطاعـات صـورت نمی گيرد. 
پيشـنهاد اخيـر بـه حـدود 5000 شـرکت کوچکتـر، اين امـکان را 
می دهـد کـه افشـای اطاعـات خـود بـرای جبـران خدمـت مديـران 

پس از تصویب قانون 
ساربینز - اکسلی، 
شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اوراق بهادار، 
گزارش های یكپارچه 
کنترل داخلی و مالی 
ارائه  می کنند
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اجرايـی را صرفـاً بـه سـه سـطح مديـران اجرايـی محـدود سـازند در 
حالـی کـه شـرکت های بزرگتـر بايد ايـن اطاعات را برای پنج سـطح 
مديـران اجرايی افشـا کنند که شـامل مديـران مالی و مديـران عامل 
نيـز هستنـد. ايـن تغييرات طراحی شـده اسـت تا فزونـی منافع بر 
مخـارج در شـرکت های کوچکتر مـورد توجه قرار گيـرد و آنها بتوانند 

بهتـر از سـرمايه گذاران خـود حمايـت کنند. 
ايـن پيشـنهاد شـامل جبـران خدمـت از طريـق طرح هـای حـق 
خريـد سـهام کارکنان نيـز است. براسـاس مقررات اخير کميسـيون 
بورس و اوراق بهادار، شـرکت دارای 50 کارمند و بيشـتر و دارای حق 
اختيـار خريـد سـهام، بايد در بـورس ثبت نـام کنند اگر آنهـا بيش از 
10 ميليـون دالر دارايـی دارننـد. تاش هايـی صـورت گرفته اسـت تا 
چنيـن الزاماتـی بـرای شـرکت های بخـش خصوصی باشـد کـه طبق 
الزامـات کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار در بورس هـای اوراق بهادار 

نشـده اند.  عضو 

مالی گزارشگری  چالش های 
انتظـار مـی رود گزارش هـای مالی پـس از تصويب قانون سـاربينز-

اکسـلی دارای کيفيـت بهتـری داشـته، شـفافيت آنهـا افزايـش يابـد 
و قابليـت اتـکای بيشـتری داشـته باشـند. شـرکت های سـهامی عام، 
به ويـژه اعضـای کميتـه  آنهـا  آنهـا، اعضـای هيات مديـره  مديريـت 
حسابرسـی از حوزه هايی در گزارشـگری مالی آگاه باشند که مشکوک  
بـودن آنهـا به تقلب، دسـتکاری و مديريت سـود نامناسـب اسـت و از 
حسابرسـان مسـتقل نيـز بخواهنـد تا ايـن نواحـی را با دقـت خاصی 
مـورد توجه قـرار دهنـد. قانون ساربينز-اکسـلی، کميسـيون بورس و 
اوراق بهـادار را هدايـت کرده اسـت تا در پنج سـال گذشـته، اقدامات 
برای تقويت حسـابداری و حسابرسـی)AAEAs( )6( خود را بررسـی 
و حوزه هايـی را تعييـن کنـد کـه در آن نواحـی، گزارشـگری مالـی 
دارای بيشـترين موارد مشـکوک به تقلب سـوء اسـتفاده، دستکاری و 
مديريت سـود اسـت. کميسـيون بورس اوراق بهادار، تحقيقی را برای 
دوره پنـج سـاله بـا مطالعـه 515 مـورد انجام شـده برای گزارشـگری 

مالـی و تخلفـات مربـوط به افشـای اطاعـات انجام داده اسـت. 
تحقيق کميسـيون بورس و اوراق بهادار، موضوعات زير را در رابطه 

با گزارشـگری مالی در شـرکت های سـهامی عام مطرح می سازد:
1. 24/5 درصـد از اقدامـات بـرای تقويت حسـابداری و حسابرسـی 
مربـوط به تشـخيص نادرسـت درآمد شـامل ثبت فروش هـای جعلی، 
ارزشـگذاری نادرسـت درآمـد، زمانبنـدی نادرسـت شـناخت درآمـد 

است. 
2. تقريبـاً 20 درصـد مربوط به شـناخت نادرسـت هزينه ها شـامل 
اسـتفاده نادرسـت از منابـع، سـرمايه کردن نادرسـت هزينـه، معـوق 

کـردن هزينـه و سـاير شـناخت های هزينه اسـت. 
3. تقريبـاً 5 درصـد بـه حسـابداری نادرسـت ترکيب هـای تجـاری 

مربـوط می شـود،
4. باقـی تخلفـات حسـابداری، بـه ميـزان 26/6 درصـد مربـوط به 
اسـتفاده نادرسـت از ترتيبـات خـارج از ترازنامـه، قصـور در افشـای 
نادرسـت معامات با اشـخاص وابسته و اسـتفاده نادرست از معيارهای 
مالـی کـه در اصـول پذيرفته شـده حسـابداری وجود ندارد يا افشـای 
نامناسـب اطاعـات در گـزارش بحـث و تجزيـه و تحليـل مديـران و 

سـاير اسـناد مالی است. 
5. گـزارش کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار نشـان می دهـد کـه 

مديـران ارشـد مسـئوليت اکثـر تخلفـات حسـابداری را بـه عهـده 
دارنند. در برخی، موارد حسابرسـان مسـتقل در کسـب شـواهد کافی 
بـرای شـناخت ماهيت ايـن تخلفات حسـابداری و پوشـش تقلب ها و 
اشـتباهات، دچـار قصور می شـوند. اين گـزارش توصيه هـای متعددی 
را بـرای تقويـت کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار در رسـيدگی های 
احتمـال  بـه منظـور کاهـش  تخلفـات حسـابداری  بـه  متهورانه تـر 

اتفاقـات بعـدی ارائـه می کنـد. 
توصيه های کميسيون بورس و اوراق بهادار اين است که:

1. کيفيـت افشـای اطاعـات در گزارش هـای بحـث و تجزيـه و 
تحليـل مديـران بهبـود يابـد. 

2. شـرکت های سـهامی عام ملزم شـوند تا تجديد ارائـه صورت های 
مالی را به روشـی يکنواخـت انجام دهند. 

3. به شـرکت های سـهامی عام اجازه داده شـود تـا اطاعات خاصی 
را بـه کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار ارائـه کننـد بـدون اينکـه از 

مزايـای خـاص سـاير اطاعات ديگر چشـم پوشـی شـود،
4. بـه کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار ايـن اختيار داده شـود که 

بـرای اقدامـات مدنی، افـراد را احضـار کند، و 
5. بـه کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار اجـازه داده شـود تا هيات 

ژوری در اختيار داشـته باشـد. 
در مـورد گزارشـگری مالی، چالش های متعددی وجـود دارد برخی 

از مهمتريـن اين چالش هـا عبارتند از:

 افشای اطالعات مربوط به ترتیبات برون ترازنامه ای
کميسيون بورس و اوراق بهادار در ژانويه سال 2003، اصاحاتی در 
مقررات خود به عمل آورد و افشای اطاعات ترتيبات برون ترازنامه ای)7( 

را در بخش )j(13 قانون بورس 
سال  مصوب  بهادار  اوراق  و 
1394 و بخش )a(401 قانون 
الزامی کرد.  ساربينز-اکسلی، 
را  شرکت ها  اصاحات  اين 
درباره  شرحی  تا  می کند  ملزم 
در  ترازنامه ای  برون  معامات 
گزارش  در  جداگانه ای  بخش 
بحث و تجزيه و تحليل مديران 
توسط  شده  خواسته  بشرح 
کميسيون بورس و اوراق بهادار 
بورس  کميسيون  کنند.  ارائه 
رهکردهايی  بهادار،  اوراق  و 
در  اطاعات  افشای  برای  را 
گزارش  در  مالی  صورت های 
بحث و تجزيه و تحليل مديران 
رهنمود  اين  است.  کرده  ارائه 
برآوردهای  اطاعات  افشای  بر 

حسابداری، نقدينگی و منابع سرمايه ای در گزارش بحث و تجزيه و 
تحليل مديران تاکيد دارد. 

شـرکت ها در گـزارش بحـث و تجزيـه و تحليـل مديران خـود بايد 
مـواردی شـامل موضوعـات زير را قـرار دهند:

1. شـرح مسـتدلی از معامات برون سـازمانی ترجيحاً در قسـمت 
جداگانـه ای از گزارش،

چارچوب های 
مفهومی گزارشگری مالی 
در بین سال های 1970 
تا 1980 تدوین شده و 
خدمات ارزنده ای را به 
استاندارد گذاران، تهیه 
کنندگان صورت های 

مالی، حسابرسان و 
سایر استفاده کنندگان 

 صورت های مالی 
ارائه می کنند 
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2. جدول خاصه ای از تعهدات قراردادی، و
برآوردهـای  و  افشـای اطاعـات درسـت دربـاره خط مشـی ها   .3

حسـابداری اصلـی.
مقـررات کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار بـه طـور گسـترده ای 
»معامـات بـرون سـازمانی)8(« را يـا هر گونـه معامله يا قـراردادی را 

تعريـف کـرده اسـت که شـرکت:
1. بـرای هرگونـه تعهـد مربـوط بـه قراردادهای ضمانـت خاصی به 

و  دارد،  عهده 
2. منافع باقی مانده يا احتمالی و دارايی های انتقال يافته به واحد 
ديگر که تلفيق نشده يا معامات مشابه با واحد برای چنين دارايی هايی 

)برای مثال، نقدينگی، حمايت از ريسک بازار( وجود دارد، و 
3. هرگونـه تعهد شـامل تعهـدات احتمالی براسـاس منافع متغير با 
اهميـت نگهـداری شـده در يـک واحد تلفيق نشـده بـرای هدف های 
تأميـن مالـی، نقدينگی، ريسـک بـازار يا حمايـت از ريسـک اعتيار يا 
مشـارکت در قـرارداد ليزينـگ، مصون سـازی، يـا خدمـات تحقيـق و 

توسـعه وجود دارد. 
ايـن تعاريـف »معامات بـرون ترازنامه ای« برای پوشـش روش های 
مختلـف شـرکت هايی اسـت کـه اغلـب دارای سـاختارهای مبتنی بر 
ترتيبـات بـرون سـازمانی هسـتند يـا دارای ريسـک ها يـا زيان هايـی 
هسـتند کـه کامـًا برای سـرمايه گذاران شـفاف نيسـت. ايـن تعاريف 
شـامل توافقـات قـراردادی و بدهی هـای احتمالی ناشـی از اين قوانين 
و مقررات، داوری يا سـاير اقدامات قانونی اسـت که در مورد معامات 

برون سـازمانی وجـود دارد.

 تعهدات قراردادی انباشته 
شـرکت های سـهامی عام به ويژه شـرکت های دارای سـرمايه بيشـتر 
از 75 ميليون دالر، ملزم هسـتند تا در گزارش های سـاليانه خود طبق 
مقررات کميسـيون بورس و اوراق بهادار، در جدولی، تعهدات قراردادی 
مختلـف خود را به صورت سـاليانه نشـان دهنـد. اين افشـای اطاعات 
بـا هـدف ارائـه اطاعات دربـاره زمانبنـدی و مبلـغ تعهدات قـراردادی 
اسـت تـا اين اطمينان بوجـود آيد تا سـرمايه گذاران بتوانند بـه ارزيابی 
بپردازنـد.  منابـع سـرمايه ای شـرکت  و  نقدينگی هـای کوتـاه مـدت 

شـرکت ها ممکـن اسـت تعهـدات انباشـته تعهـدات قـراردادی را برای 
فعاليت هـای کسـب و کار خـاص تعديـل کنند.

 افشای اطالعات خط مشی های اصلی حسابداری 
بخش 204 قانون ساربينز-اکسـلی الزامی کرده اسـت که مؤسسات 
حسابرسـی در زمانهـای مناسـب بـا کميته هـای حسابرسـی در مورد 
خط مشـی های اصلـی حسـابداری مـورد اسـتفاده توسـط مديريـت 
شـرکت ارتبـاط برقـرار کننـد. بخـش 204 همچنيـن از کميسـيون 
بـورس اوراق بهـادار می خواهـد تـا مقرراتـی را دربـاره اطاعات متمم 
بـرای اسـتفاده شـرکت ها در مـورد خط مشـی های اصلی حسـابداری 
تدويـن نمايـد. کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار در سـال 2003، 
مقـررات مالـی خود را بـا عنوان »تقويـت الزامات کميسـيون بورس و 
اوراق بهـادار در رابطه با اسـتقال حسـابرس)9(« منتشـر کرده اسـت 
کـه مسـتلزم افشـای اطاعـات دو جنبـه اصلـی از خـط مشـی های 

اصلـی حسـابداری به شـرح زير اسـت:
1. برآورد حسـابداری انجام شـده توسـط شـرکت به عنوان بخشی 
از خط مشـی های حسـابداری آن شـامل تجزيـه و تحليـل حساسـيت 

به مفروضـات مختلف 
2. رعايت خط مشـی حسـابداريکه اثرات مهمی روی ارائه صورت های 

مالی دارد. 
شـرکت های سـهامی عام بايـد بـه ارائـه افشـای اطاعات زيـر برای 
اصلـی حسـابداری در گـزارش بحـث و  از خط مشـی های  هرکـدام 

تجزيـه و تحليـل مديـران بپردازند. 
1. شـرح: کـه در آن برآوردهـای اصلی، مفروضات، روش شناسـی 

مـورد اسـتفاده و تغييـرا احتمالی در دارايی ها تشـريح شـده باشـد. 
2. اهمیـت: بحث دربـاره اهميت و تاثير برآورد حسـابداری تعيين 
شـده در وضعيـت مالـی، نتايـج عمليات شـرکت و و موضوعـات مهم 
مطـرح شـده در اقـام اصلـی صورت هـای مالـی کـه روی برآوردهای 

حسـابداری تاثيـر می گذارد. 
3.تجزیه و تحلیل حساسـیت: تجزيه و تحليـل کيفی تغييرات 
در اقـام اصلـی صورت هـای مالـی و گزارشـگری مالی بـرای تغييرات 

در برآوردهای حسـابداری 



77

4. تغییـرات تاریخـی: بحـث کمـی و کيفـی در مـورد هرگونـه 
تغييـر بـا اهميت در برآوردهای حسـابداری انجام شـده در سـه سـال 
گذشـته، داليـل اين تغييـرات و اثـر آن روی اقام اصلـی صورت های 

مالـی و گزارشـگری مالـی در مجموع.
5. ارتبـاط با کمیته حسابرسـی: مديريت بايـد در مورد ماهيت 
نحـوه انتخـاب و اثـرات احتمالـی بـرآورد احتمالی و افشـای اطاعات 
آن در گـزارش بحـث و تجزيـه و تحليـل مديـران و در صـورت اينکه، 

ايـن کار ضـرورت نـدارد با کميته حسابرسـی گفت وگـو نمايد. 
6. تشـخیص قسـمت های واحـد تجـاری: بيانيـه ای شـامل 
قسـمت های مختلف واحد تجاری شـرکت که تحت تاثيـر برآوردهای 

حسـابداری قـرار می گيرد. 
7. اثـرات خـاص قسـمت واحـد تجـاری: بحثـی دربـاره اثـر 
تجـاری  واحـد  مختلـف  قسـمت های  روی  حسـابداری  برآوردهـای 
مشـابه شـرايطی کـه قصـوری در ارائـه اطاعـات قسـمت های واحـد 
تجـاری رخ داده و ناشـی از حـذف داليلـی اسـت کـه باعـث گمـراه 
کنندگـی بـا اهميـت اسـتفاده کنندگان در اثر افشـای اطاعات شـود.

 رعایت اولیه خط مشی های حسابداری 
کـه  الزامی اسـت  وقتـی  حسـابداری،  مشـی های  خـط  رعايـت 

کار:  و  کسـب  بـه  مربـوط  معامـات  و  اقتصـادی  رويدادهـای 
1. بـرای نخسـتين بـار رخ دهنـد و تاثيـرات مهمـی روی وضعيـت 

مالی شـرکت داشـته باشـند، 
2. بـه موضوعـی تبديـل شـوند کـه قبـًا تاثيـر آن بر گزارشـگری 

مالـی شـرکت بی اهميـت فـرض می گرديـد، و 
3. در شـرايطی رخ دهنـد کـه بـه طور قابـل توجهـی از رويدادها و 

معامات قبلـی متفاوتند. 
اساساً رعايت خط مشی های حسابداری و در نظر گرفتن آن به عنوان 
ارزش مربوطی با سرمايه گذاران در زمانی اهميت دارد. که دارای اثرات 
با اهميتی روی نتايج عمليات و وضعيت مالی است، اگر هيچ ادبيات 
يا استاندارد معتبری وجود نداشته باشد استفاده از حسابداری برای 
رويدادهای خاص ناشی از اجرای خط مشی حسابداری با اهميت )به 
عنوان نمونه، معامات غيرمترقبه، غيرعادی و غيرمکرر(، شرکت ممکن 
است نحوه انتخاب اصول حسابداری برگيرنده خود و روش به کار رفته 

برای کاربرد اين اصول را توضيح دهد.

 افشای اطالعات تغییرات در خط مشی های حسابداری موجود
اسـتانداردهای  و  بهـادار  اوراق  و  بـورس  کميسـيون  مقـررات 
اسـت کـه  الزامی کـرده  بـرای شـرکت های سـهامی عام  حسـابداری 
تغييـرات در خـط مشـی های حسـابداری موجـود خود را افشـا کنند. 
مديريـت بايد:ايـن موضوع را توجيه کند که اصول حسـابداری انتخاب 
شـده بر سـاير روش هـای موجـود در شـرايط حاضر ارجحيـت دارد و 
بـرای ايـن تـاش خـود، نامـه ای از حسـابرس مسـتقل خود بدسـت 
آورد و افشـای درسـتی در صورت های مالی از تغيير در سياسـت های 
حسـابداری، داليـل اين تغييرات و توضيحـات الزم در حمايت از خط 

مشـی حسـابداری جديـد به کار گرفته شـده داشـته باشـد.
 

 تسریع در تاریخ تکمیل گزارش دوره ای و افشای به موقع اطالعات
بخـش 409 قانـون ساربينز-اکسـلی، کميسـيون بـورس و اوراق 
بهـادار را موظـف می کنـد تـا مقرراتـی را منتشـر کند که شـرکت ها، 

اطاعـات صورت هـای مالـی را 
برمبنای جاری و سـريع منتشر 
و  بـورس  کميسـيون  کننـد. 
اوراق بهـادار اصاحاتـی را بـر 
مقـررات و فرم هـا خـود ايجـاد 
کـرد تا در تکميـل گزارش های 
فـرم براسـاس   فصلـی 

 Q-10و گزارش هـای سـاليانه 
k-10تسـريع  فـرم  براسـاس 
ايـن  آورنـد.  عمـل  بـه  الزم 
تسـريع در مـورد شـرکت هايی 
آنهـا  نقدينگـی  کـه  اسـت 
حداقـل 75 ميليون دالر باشـد.
گزارشـگری دوره ای کميسيون 
بـرای  بهـادار  اوراق  و  بـورس 

حداقـل 12 مـاه، حداقـل يـک گـزارش سـاليانه اسـت. اين مقـررات، 
بـودن  اضافـی در مـورد در دسـترس  اطاعـات  افشـای  همچنيـن 
گزارش هـای جـاری و دوره ای در وب سـايت ها شـامل اطاعـات آن 
گـروه از شرکت هاسـت کـه بـرای آنهـا فرم هـای   Q /10-k-10و 
k-8 وجـود دارد. عوامـل تسـريع کننده برای تکميـل فرمهای ارزيابی 
مديريـت از اثربخشـی کنترل هـای داخلـی حاکم بر گزارشـگری مالی 
و اظهارنظـر حسابرسـی روی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشـگری 
مالی در سـال 2004 الزامی شـده ولـی چنين الزاماتی تا سـال 2007 

بـه تاخيـر افتاده اسـت. 

 معیارهای مالی که جزء اصول پذیرفته شده حسابداری نیست 
قانـون سـاربينز- اکسـلی، مـواردی را بيـان می کنـد کـه در آن از 
معيارهـای مالـی بـه صـورت متهورانـه ای اسـتفاده شـده اسـت. کـه 
جـزء اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداری نيسـت. بخـش 401 و 409، 
کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار را موظـف می کند تـا مقرراتی را در 
مـورد شـرايطی وضـع کند کـه بـرای اسـتفاده از معيارهـای غيرمالی 
باشـد و جزء اصول پذيرفته حسـابداری ناست.)10( کميسـيون بورس 
و اوراق بهـادار، در ژانويه سـال 2003، مقرراتـی را تدوين و اصاحاتی 
را روی افشـای اطاعـات شـرکت های سـهامی عام يـا اطاعـات مالی 
خاصـی منتشـر کـرد کـه براسـاس روش شناسـی اصـول پذيرفتـه 
شـده حسـابداری بـود. کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار، مقـررات 
G را بـرای افشـای اطاعـات معيارهـای غيرمالـی را الزامی کـرد. کـه 
جزء اصول پذيرفته شـده حسـابداری نيسـت. مقـررات G زمانی الزم 
االجرا اسـت کـه معيارهايی که جزء اصول پذيرفته شـده حسـابداری 
شـامل افشـای اطاعـات در مـورد ترکيـب کسـب و کار پيشـنهادی 
يـا ارتباطـات مکتـوب باشـد. براسـاس مقـررات G، معيـار مالـی کـه 
جـزء اصول پذيرفته شـده حسـابداری نيسـت. عنوان معيـاری عددی 
تعريـف می شـود کـه جريانهـای نقـدی يـا وضعيـت مالـی و عملکرد 
مالـی آينـده يـا تاريخـی دارننـد کـه شـامل مبالغـی اسـت کـه بـه 
صـورت معيارهـای قابـل مقايسـه محاسـبه شـده و براسـاس اصـول 
پذيرفته شـده حسـابداری ارائـه شـده اند. درآمد عملياتـی نمونه ای از 
معيارهايـی اسـت که جزء اصول پذيرفته شـده حسـابداری نيسـت و 
شـامل يـک يا چنـد قلم هزينه يـا درآمد اسـت و به عنـوان اقام غير 

مکرر شـناخته می شـوند. 

گزارشگری صورت های 
مالی شرکت ها، براساس 
الزامات کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار در 
مورد افشای اطالعات 

شرکت هاست تا دستیابی 
به تمام اطالعات شرکت ها 

برای سرمایه گذاران 
میسر شود
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 تغییرات اختیاری در خط مشی های حسابداری 
مالـی،  حسـابداری  اسـتانداردهای  بيانيـه   154 شـماره  بيانيـه 
شـرکت ها را ملـزم می کنـد که تغييراتـی اختياری در خط مشـی های 
حسـابداری خـود بوجـود آورنـد تـا تغييـرات را بـه ترتيب بـا تجديد 
نظـر در صورت هـای مالـی سـال های قبل به جـای نشـان دادن اثرات 
انباشـته تغييـرات حسـابداری بـه طـور کامـل اعمـال کننـد. بـه اين 
ترتيـب، به کارگيری تغييرات حسـابداری اختياری به سـرمايه گذاران 
بـا اطاعـات شـفاف تر دربـاره اطاعات سـود سـال بـه سـال و آوردن 
اصـول پذيرفتـه شـده ايـاالت متحـده بـه اسـتانداردهای بين المللـی 
حسـابداری ارائـه می شـود. ايـن تجديـد ارائه هـای گزارشـگری مالـی 
بايـد از تجديـد ارائه هايـی متفـاوت در نظـر گرفته شـود کـه به دليل 
ارائه هـای  تجديـد  می گيـرد  صـورت  تقلـب  يـا  اشـتباهات  اصـاح 

کاربـردی بازنگـری شـده زمانـی اتفـاق می افتـد که: 
)1( شـرکت رويه هـا و خط مشـی های حسـابداری های حسـابداری 

خـود را )روش اسـتهاک، موجـودی مـواد و کاال( را تغيير بدهد و
)2( اسـتانداردهای حسـابداری تازه تصويب شده از شرکت بخواهد 
تـا رويه هـای حسـابداری خـود را تغييـر دهـد مگـر اينکه اسـتفاده از 
رويکـرد اثرات انباشـته، اسـتفاده از اسـتاندارد جديدی را مجـاز بداند. 

 حسابداری مزایای بازنشستگی و سایر مزایای پایان خدمت 
برخـی از شـرکت های خاص اعـام کرده انـد که آنهـا از فعاليت های 
کسـب و کار کناره گيـری می کننـد مگـر اينکـه بـه آنـان اجـازه داده 
شـود کـه طرح هـای بازنشسـتگی خـود را خاتمـه دهنـد. نمونـه ای از 
اين شـرکت ها، شـرکت پيسـتبورگ برينگ)11( اسـت که جزء شـرکت 
)PBGC()13( است  مرکـزی  دولـت  بازنشسـتگی  منافـع  ضمانـت 
کـه اگـر بـه طرح های بازنشسـتگی خـود خاتمـه ندهد قـادر بـه ادامه 
فعاليت هـای کسـب و کار خـود نخواهـد بـود. کاربـرد اسـتانداردهای 
حسـابداری موجـود بـرای بازنشسـتگی و سـاير مزايـای پايـان خدمت 
موجـب گمـراه کنندگـی و نامفهـوم شـدن صورت هـای مالی می شـود 
زيـرا کـه اغلـب کل دارايی هـا را بيش از حد نشـان می دهنـد. به عنوان 
نمونه، در سـال 2004، شـرکت های اسـتاندارد اندپـورز 500، مبلغ 99 
ميليـارد دالر را بـه عنوان خالص دارايی های بازنشسـتگی در ترازنامه ای 
خـود نشـان دادنـد در حالی کـه طرح های بازنشسـتگی آن هـا به مبلغ 
165 ميليـارد دالر تأميـن مالـی شـده بودنـد و ايـن نشـان می دهد که 

ايـن مبالـغ 265 ميليـارد دالر پيش از واقع نشـان داده شـده اسـت. 
اخيـر در ميـان صنايـع مختلـف در مـورد  مشـکات سـال های 
آينـده  مـورد  در  مختلفـی  موضوعـات  طـرح  باعـث  بازنشسـتگی 
 )PBGC( مرکـزی  دولـت  بازنشسـتگی  منافـع  ضمانـت  شـرکت 
بازنشسـتگی  مزايـای  طرح هـای  کـه  مـی رود  انتظـار  اسـت.  شـده 
معيـن ادامـه می دهنـد تـا ضعيـف می شـوند زيـرا دارايی هـای طـرح 
دارای بازده هـای نامناسـبی هسـتند. در سـال 2005، هيـات تدويـن 
اسـتانداردهای حسـابداری مالی، پـروژه ای را تعريف کرد که براسـاس 
رهکردهايی در هشـت اسـتاندارد حسـابداری مالی شـماره های 87 و 
106 دربـاره حسـابداری بازنشسـتگی و سـاير مزايـای پايـان خدمت 
ارائـه گرديـد. در ايـن مـورد، هيـات تدوين حسـابداری مالـی تصميم 
گرفـت ايـن پروژه را به دو بخش مجزا تقسـيم کند. در دسـامبر سـال 
2006، هيـات تدويـن حسـابداری مالی، بيانيه اسـتاندارد حسـابداری 
مالـی شـماره 158 را بـا عنـوان حسـابداری کارکنان بـرای طرح های 
بازنشسـتگی معيـن و سـاير طرح هـای بازنشسـتگی منتشـر کـرد. 

براسـاس ايـن اسـتاندارد، شـرکت ها ملـزم شـدند تـا در ترازنامه خود 
وجـوه مصرف شـده در بازنشسـتگی و طرح های مزايـای پايان خدمت 
در 31 دسـامبر سـال 2006 برای شـرکت ها را منعکـس کنند. بيانيه 
اسـتاندارد حسـابداری مالـی شـماره 158 تصميـم دارد تـا شـفافيت، 
کامـل بـودن و صحـت صورت های مالـی را با انعکاس بهتـر طرح های 
بازنشسـتگی و سـاير مزايـای پايـان خدمـت افزايـش دهـد. هيـات 
تدويـن حسـابداری مالـی برنامه ريـزی کرده اسـت تا مرحلـه دوم اين 
پـروژه انجـام شـود و برايـن اسـاس، اسـتانداردهای حسـابداری برای 
بازنشسـتگی و طرح هـای سـاير مزايـای پايـان خدمـت کامـًا اصاح 
شـود. در مرحلـه دوم، هيـات تدويـن حسـابداری مالـی بيـان کـرده 
اسـت کـه )1( شـناخت و گزارشـگری در سـود و سـاير درآمدهـای 
جامـع، بهـای تمام شـده بازنشسـتگی و مزايای بازنشسـتگی و سـاير 
مزايـای پايـان خدمت برای کارکنـان، )2( اندازه گيری بازنشسـتگی و 
تعهـدات بازنشسـتگی و سـاير مزايای پايـان خدمت براسـاس طرح ها 
بـه مفروضـات  انتخـاب تسـويه کلـی، )3( رهکردهـای مربـوط  بـا 
اندازه گيـری، و )4( هيـات امنـای بازنشسـتگی و سـاير مزايـای پايان 
خدمـت حاميـان طـرح بايـد تلفيـق گـردد. اوليـن مرحلـه بـه عنوان 
مسـايل افشـای اطاعـات بازنشسـتگی و سـاير مزايای پايـان خدمت 
بـه صـورت موقـت در نظر گرفته شـده اسـت. زيرا شـرکت ها ملزمند 
تـا فقـط ثبت خالـص تفـاوت بيـن ارزش منصفانـه دارايی هـای طرح 
بازنشسـتگی و مبالـغ بـرآوردی ايـن طرح هـا »تعهـدات آتـی« بـرای 
کارکنـان را انعـکاس دهنـد. در حالـی که مرحلـه دوم اسـتانداردهای 
حسـابداری مربـوط را نشـان می دهد کـه دارايی های طـرح و تعهدات 

اندازه گيـری می کنـد. را  آن 

 اسـتانداردهای حسـابداری مبتنـی بـر قواعـد در مقابـل 
اسـتانداردهای حسـابداری مبتنـی بـر اصـول

اسـتانداردهای حسـابداری،  بـر پيچيدگـی  برخـی عوامـل موثـر 
پيـش از انـدازه تاثيـر می گذارنـد. ايـن عوامـل دارای پيچيدگـی روبه 
رشـدی از معامـات کسـب و کار )معامـات ترازنامه برون سـازمانی(، 
محيـط کسـب و کار حقوقـی و قانونـی در حـال افزايـش، و همچنين 
تاکيـد بسـياری روی رويکـرد نظـری و مبتنـی بـر قواعـد)13( نسـبت 
بـه رويکـرد مبتنـی بـر اصول)14(بـه اسـتانداردهای حسـابداری دارد. 
بـرای  رويه هـای حسـابداری  قواعـد،  بـر  مبتنـی  رويکـرد  براسـاس 
اينکـه مـورد انتقـاد قـرار می گيـرد. قضاوت هـای الزم بـرای بهبـود 
کيفيـت و شـفافيت صورت هـای مالـی صـورت نمی گيـرد و مديريت 
را ترغيـب می کنـد تـا در زمينه هايـی، صورت های مالی را دسـتکاری 
کننـد. از اسـتانداردهای حسـابداری مبتنـی بـر اصول انتظـار می رود 
تـا بيشـتر قابـل فهـم باشـند، ايـن امـکان را بدهنـد تـا قضاوت هـای 
حرفـه ای حسابرسـان بيشـتر اسـتفاده شـود، ايـن کار را مشـکل تر 
سـازد که معامات سـاختاری صورت گيرد، همگرايی در گزارشـگری 
مالـی را تسـهيل نمايـد. رويکـرد مبتنـی بـر اصـول الزامی می کند که 
حسـابداران مديريت و حسابرسـان، محتوای معامات و وصول کسـب 
و کار را نسـبت بـه فـرم آن و قواعـدی در نظـر بگيرنـد کـه ممکـن 
اسـت بوسـيله آن بـه کار رود. اسـتانداردهای حسـابداری مبتنـی بـر 
اصـول بايـد اسـتقرار يابـد تا واقعيـت اقتصادی بـه نحو مطلوبـی ارائه 
شـود و ايـن کار ضروری اسـت اسـتفاده کننـدگان صورت هـای مالی 
بـرای شـفافيت، مربـوط بـودن و شـفافيت و برمبنـای اصـول تعريف 
شـده مناسـب باشـد کـه دامنـه وسـيعی از حسـابداری را منعکـس 
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می سـازد. قانـون ساربينز-اکسـلی، کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار 
موظـف می کنـد تـا تحقيقـی را انجـام دهـد تا براسـاس آن سيسـتم 
حسـابداری مبتنـی بـر اصول در اياالت متحده رعايت شـود. در سـال 
2003، کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار، مطالعـه ای را منتشـر کـرد 
که پيشـنهاد می کند اسـتانداردهای حسـابداری پذيرفته شـده اياالت 

متحـده نسـبت بـه رويکـرد مبتنـی بـر قواعد بـه کار گرفته شـود.
 از سـوی ديگـر، تحقيقـات نشـان می دهـد کـه رويکـرد مبتنی بر 
اصـول می توانـد منجـر بـه رويکرد حسـابداری ناسـازگار بـا معامات 
مشـابه، فقـدان قابليت مقايسـه بـا نتايج مالـی شـرکت های متفاوت، 
رهکردهـا يا سـاختارهای نامناسـب بـرای قضاوت حرف های بوسـيله 
انجـام شـده توسـط  اجـرا شـود. مطالعـه  حسـابداران و مشـکات 
کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار توصيـه می کنـد بر رويکـرد مبتنی 
بـر شـرکت ها تاکيد شـود تـا اسـتانداردهای حسـابداری ايجاد شـود. 

رويکرد مبتنی بر هدف:
1. اسـتانداردهای حسـابداری را قادر می سـازد تا برمبنای چارچوب 

مفهومی به کار رفته سـازکار و پيشـرفته باشد.
2. به روشنی هدف حسابداری استانداردها را بيان می کند. 

3. سـاختار مناسـب و جزيياتـی را ارائـه می کنـد تـا اسـتانداردها 
برمبنـای يکنواخـت مـورد عمـل قـرار گيـرد.

4. حداقل کردن استفاده از فرم استثناءها در استانداردها. 
5. احتسـاب از اسـتفاده از درصـد آزمون هـا بـرای جلوگيـری از 

دسـتکاری اسـتانداردها بـا انجـام فنـی اسـتانداردها.
6. مسـئول نگهداشـتن مديـران بـرای ارائـه گزارش هـای مالـی بـا 
توجـه بـه رجحـان محتوای رويدادهای کسـب و کار و مقاالت نسـبت 

به فـرم آن.
7. تدويـن هدف هـا و مدل حسـابداری برای معامات کسـب و کار 

همـراه بـا ارائـه رهنمود مفصل مناسـب برای مديران و حسابرسـان. 
کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار اعتقـاد دارد کـه رويکـرد مبتنی 
بـر هدفهـا نيـز حسابرسـان و مديـران را بـرای اطمينان بخشـی در 
مـورد اهـداف بيـان شـده اسـتانداردهای بدسـت آمـده پاسـخگو نگه 
دارد. اسـتفاده از ايـن رويکـرد نيـز ايـن امـکان را برای هيـات تدوين 
اسـتانداردهای حسـابداری مالـی را واکنش سـريع تری بـه موضوعات 
و روندهـای نوظهـور بـه عمـل آورد. زيـرا نيـاز بـه تاکيـد بـر مقررات 
پيچيـده وجـود دارد. کميسـيون بـورس اوراق بهادار بيـان می کند که 
اسـتفاده از رويکـرد مبتنـی بر اهـداف همگرايـی بين اسـتانداردهای 

حسـابداری بين المللـی و ايـاالت متحـده را تسـهيل می کنـد. 
 

مالی  گزارشگری  مفهومی برای  چارچوب 
هـر دو مفاهيـم بنيـادی موجـود هيـات تدويـن حسـابداری مالـی 
ايـاالت متحـده و چارچـوب هيـات تدويـن اسـتانداردهای بين المللی 
تدويـن   1980 تـا   1970 سـال های  بيـن  در  اساسـاً  حسـابداری، 
شـده اند و خدمـت ارزنـده ای را بـه اسـتانداردگذاران، تهيه کننـدگان 
صورت هـای مالـی، حسابرسـان و اسـتفاده کنندگان صورت هـای مالی 
ارائـه می کننـد. به هرحـال، ايـن مفاهيـم ممکـن اسـت کمتـر بـه 
موضوعـات قبـل از تصويـب قانون سـاربينز- اکسـلی مربوط باشـند و 
اسـتفاده از رويکـرد مبتنـی بـر اصـول را توصيـه می کننـد و بنابراين 
آنهـا بايـد تعريـف مجدد شـوند، به روز شـوند و کامل شـوند و همگرا 
شـوند. در مـاه مـه 2005، هيـات تدويـن حسـابداری مالـی و هيـات 
حسـابداری  پـروژه  حسـابداری  بين المللـی  اسـتانداردهای  تدويـن 

پـروژه چارچـوب مفهومی جديـدی را تعريـف کرده انـد. هـدف از ايـن 
پـروژه مشـترک بازبينـی چارچوب های هيـات تدوين اسـتانداردهای 
بين المللـی حسـابداری و هيات اسـتانداردهای حسـابداری مالی برای 
حسـابداری مالـی و گزارشـگری به وسـيله چارچوب هايی مشـترک و 
پذيرفتـه شـده در سـطح جهانی اسـت. انتظـار مـی رود چارچوب های 
مفهومی جديـد براسـاس رويکـرد مبتنـی بر اصـول بـوده و در فرآيند 

تدويـن اسـتانداردهای حسـابداری مـورد توجـه قـرار گيرد. 
ساختار براساس چارچوب مفهومی شامل اهداف، ويژگی های کيفی 
اطاعات مالی, عناصر صورت های مالی )دارايی ها، بدهی ها، درآمدها 
و  ويژگی ها  مالی  صورت های  در  تشخيص  برای  معيار  هزينه ها(،  و 
صورت های  در  نمايش  گزارش،  واحد  تعريف  اندازه گيری،  واحدهای 
مالی و افشای اطاعات در يادداشت ها و ساير مشکل های گزارشگری 

مالی است. 
هـدف  اهـداف:   .1
گـزارش  مالـی،  گزارشـگری 
گونـه ای  بـه  مالـی  اطاعـات 
اتخـاذ  بـرای  کـه  اسـت 
اقتصـادی  تصميمـات  و 
اسـتفاده کنندگان،  توسـط 
و  سـرمايه گذاران  ويـژه  بـه 
ارزيابـی  و  اعتباردهنـدگان 
جريـان نقـدی، چشم داشـت ها 
دربـاره منابـع بنـگاه اقتصادی، 
و  منابـع  ايـن  برعليـه  ادعاهـا 
تغييـرات در آنهـا مفيد باشـند. 
2. ویژگی هـای کیفی: هر 
دو هيـات تدويـن حسـابداری 
تدويـن  هيـات  و  مالـی 
بين المللـی  اسـتانداردهای 

حسـابداری، ويژگی های کيفی اساسـی گزارشـگری مالی شـامل قابل 
فهـم بـودن، مربـوط بـودن، قابل اعتمـاد بـودن و قابل مقايسـه بودن 
را همانگونـه تعريـف کرده انـد کـه نمايـه شـماره 15 نشـان می دهـد 
تنهـا تفاوت بيـن چارچوب هـا در طبقه بنـدی اين ويژگی هـای کيفی 
اسـت که هيـات تدويـن اسـتانداردهای بين المللی حسـابداری آنها را 
معـادل هـم طبقه بنـدی می کند در حالـی که هيات حسـابداری مالی 
ايـاالت متحـده آنهـا را در سلسـله مراتبـی قـرار می دهـد و شـفافيت 

ويژگی هـای کيفـی اساسـی را در نظـر نمی گيـرد. 
3. عناصـر صورت هـای مالی و تعاریـف آنها: هـر دوی هيات 
تدوين اسـتانداردهای حسـابداری مالی و هيات تدوين اسـتانداردهای 
بين المللـی حسـابداری عناصـر صورت های مالـی را شـامل دارايی ها، 
بدهی هـا، حقـوق صاحبـان سـهام، درامدهـا و هزينه هـا را تعريـف 

می کننـد و تعريـف تعاملـی از ايـن تعريف هـا بيـان می کنند. 
تدويـن  هيـات  دو  هـر  مالـی:  صورت هـای  در  شـناخت   .4
اسـتانداردهای حسـابداری مالـی و هيـات اسـتانداردهای بين المللـی 
حسـابداری تعييـن کرده انـد کـه بـرای يـک رقـم تـا در صورت هـای 
مالی شناسـايی شـود. آن بايد )الـف( آن بايد براسـاس تعاريف عناصر 
صورت هـای مالـی باشـد و )ب( دارای بهـای تمـام شـده يـا ارزش 
)ويژگـی قابـل اندازه گيـری( کـه بتـوان بـه گونـه ای قابـل اتـکا آن را 
اندازه گيـری کـرد. بهرحـال تـا تفاوت هايـی بيـن هـر دو چارچوب در 

براساس الزامات قانون 
ساربینز - اکسلی، ارائه 

مطلوب گزارش های 
مالی شامل صورت های 

مالی و سایر اطالعات 
مالی است که گسترده تر 

از ارائه مطلوب 
صورت های مالی 

براساس اصول پذیرفته 
شده حسابداری است
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رابطـه بـا شـناخت معيـار )بـرای نمونـه، قابليـت اتـکا( وجـود دارد و 
موضوعـی بـرای شـناخت مجـدد آنهـا مطرح نشـده اسـت. 

5. اندازه گیـری: تعريـف اندازه گيـری موضوعـی اسـت کـه نيـاز 
بـه همگرايـی بيـن هيـات تدويـن حسـابداری مالـی و هيـات تدوين 
اسـتانداردهای بين المللی حسابداری دارد. هيات تدوين استانداردهای 
بين المللـی حسـابداری روی واحدهای پولـی اندازه گيـری تاکيد دارد 
در حالـی کـه هيات تدوين اسـتانداردهای حسـابداری مالـی بر هر دو 

موضـوع واحـد پولـی و انتخـاب خاصه تاکيـد می کند. 
6. واحد گزارشـگر و کنترل روی سـایر واحدهـا: در اين مورد 
الزم اسـت کـه تعريف واحد گزارشـگر به عنوان واحد اقتصـادی يا بنگاه 

گزارشـگری مجدد تعريـف و در اين مورد همگرايـی بوجود آيد. 
7. نمایـش و افشـای اطالعـات: مفاهيـم نمايـش )ارائـه( در 
صورت هـای مالـی و افشـای اطاعات مربوط در يادداشـت ها يا سـاير 
گزارش هـای مالـی نيازمنـد تعريـف مجـدد و همگرايـی بيـن هيـات 
تدويـن حسـابداری مالـی و هيـات تدويـن اسـتانداردهای بين المللی 

است.  حسـابداری 

سود  مدیریت 
مديريـت می توانـد ايـن انگيزه را داشـته باشـد تا سـود را مديريت 
کند اين کار ممکن اسـت شـامل مديريت سـود متقلبانه و غيرقانونی 
باشـد. همـه اصـول راهبـری شـرکت ها، در محيـط رقابتـی، فشـار 
سياسـی و مالـی و کارکنـان بـه طور مسـتمر عمل می کنـد. در غياب 
سيسـتم کنتـرل داخلـی مطلوب ايـن فشـارها می توانـد روی هدايت 

مشـارکت کنندگان تاثيـر بگذارد. 
مديريـت سـود به عنـوان عمل اختيـاری مديريت بـرای تصميمات 
عملياتـی و راهبـردی )بـه عنوان نمونـه، تحقيق و توسـعه( يا انتخاب 

بـرآورد واقعـی )اندوخته هـای اضافـی بـرای مديريـت سـود کوتـاه 
مـدت(، تعريـف می شـود. مديريـت سـود اغلـب ممکن اسـت ناشـی 
از قابليـت انعطـاف اصـول پذيرفتـه شـده حسـابداری نسـبت به عدم 
رعايت اصول پذيرفته شـده حسـابداری باشـد. مديريت سـود با هدف 
خلـق اطاعـات مالـی گمـراه کننـده يا عملکـرد مالـی ارائه شـده به 

صـورت نادرسـت، می توانـد منجـر بـه تقلب شـود. 
انگيزه های مديريت سـود می تواند مربوط باشـد بـه )1( انگيزه های 
بـازار بـرای انجـام يـا تجزيـه و تحليل پيش بينی هـا بـرای ارائه قيمت 
خدمـت  جبـران  حداکثرسـازی  قـراردادی  انگيزه هـای   )2( سـهام 
مديريـت يـا اجتنـاب از تحمـل بدهـی به ويـژه وقتـی کـه طرح هـای 
پـاداش و توافقـات بدهـی برمبنـای اطاعـات حسـابداری باشـد. )3( 
انگيـزه قانونـی برای دسـتکاری سـود بـرای تاثيـر برتصميمـات مقرر 
منظـور  بـه  گزارشـگری  سـود،  هموارسـازی  انگيزه هـای   )4( و 
حداکثرسـازی قيمت سـهام به ويژه وقتی که جبـران خدمت از طريق 
حـق اختيـار سـهام صـورت می گيـرد.  بازارهای سـهام ممکن اسـت 
انگيزه هايـی ايجـاد کند برای شـرکت ها تا بـه مديريت سـود بپردازند 
تـا پيش بينی هـای سـود تجزيـه و تحليـل شـود و تصويـر مطلوبی از 
چشـم اندازهـای ارائـه کنـد کـه قيمت های سـهام را تحت تاثيـر قرار 
می دهـد. مديريت سـود می تواند بوسـيله برخـی از دارننـدگان منافع 
کوتاه مدت شـرکت درک شـود. مگر اينکه، آن بتواند ارزش شـرکت، 
تصميمـات اخاقـی و مديريـت راهبـردی، و اقدامات قانونی را سـبب 
شـود. انگيزه هـای مديريـت بـرای دسـتکاری سـود می تواند بوسـيله 
منافـع مديـران و سـرمايه گذاران حداقـل شـود و مديريت ايـن امکان 
را بيايـد تـا بخـش بـا اهميتـی از منافـع حقـوق صاحبـان سـهام را با 
نظـارت موثـر روی تصميمـات راهبـردی بـه وسـيله هيات مديـره و 

کميتـه حسابرسـی به دسـت آورد. 

نمايه شماره 1: سلسله مراتب از كيفيت های حسابداری

تصميم گيران و ويژگی های آنان استفاده كنندگان اطالعات حسابداری 

 محدوديت فراگير 

 كيفيت های خاص استفاده كنندگان 

 كيفيت های اوليه برای تصميم گيری 

 اجزای كيفيت های اوليه 

 كيفيت های ثانويه 

فزونی منابع بر مخارج

اهميتمعيار شناخت

قابل فهم بودن

مفيد بودن برای تصميم گيری

ارزش پيش بينی كنندگیارزش تأييد كنندگی

قابل مقايسه بودن

مربوط بودن قابل اتکا بودن

به موقع بودنقابليت تأييدارائه منصفانه

بيطر فانه بودن
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تـاش مديريـت بـرای دسـتيابی بـه پيش بينی هـای سـود توسـط 
تجزيـه و تحليـل گران از انگيزه های اصلی اسـت و سـبب دسـتکاری 
سـود می شـود و نتايـج آن تقلب در صورت هـای مالی اسـت. اقدامات 
مديريـت در ارائـه اعـداد سـود آينـده بـه تجزيـه و تحليـل همچنين 
می توانـد رونـد فزاينـدی داشـته باشـد. برخـی از شـرکت ها تصميـم 
گرفتنـد تـا هيچگونـه بـرآورد سـود سـاليانه يـا فصلـی ارائـه نکننـد 
زيـرا )1( برآوردهـای سـود، هدف هـای بلندمـدت مديريـت را بـه هم 
می ريـزد )2( رهنمـود سـود بلنـد مـدت ارائـه شـده از تاکيـد بيـش 
از حـد برعملکردهـای راهبـردی بلندمـدت جلوگيـری می کنـد )3( 
محيـط قانونـی جـاری، اين امـکان را فراهـم می کند کـه کمتر بجای 
دسـتيابی به انتظارات کوتاه مدت باشـد. اسـتفاده از سـودهای فصلی 
و سـاير نتايـج مالـی بايـد تعييـن شـود تـا پيش بينی هـای بلندمدت 
شـرکت های سـهامی عام، رشـد اقتصـادی ملـی و اقتصـادی ملـی و 

رقابـت پذيـری جهانـی بازارهـای سـرمايه را تعييـن نمايد. 

مالی  ارائه های  تجدید 
موثـر  راهبـردی  اصـول  ادامـه می يابـد  مالـی  ارائه هـای  تجديـد 
شـرکت ها بـا تعييـن عواملـی کـه موجـب تجديـد ارائـه صورت هـای 
مالـی )بـرای نمونـه، اسـتقال حسـابرس، جبـران خدمـت مديـران 
اجرايـی، انگيزه هـای مديريـت( می توانـد بـه طـور بـا اهميتـی، تعداد 
چشـم گيری  گونـه  بـه  را  مالـی  ارائه هـای  تجديـد  ويژگی هـای  و 
کاهـش دهـد. تحقيقـات نشـان می دهـد کـه تقريبـاً تعـداد تجديـد 
ارائه هـا صورت هـای مالـی از سـال 1997 تـا 2006 بـه ويـژه پـس از 
تصويب قانون ساربينز-اکسـلی دو برابر شـده اسـت. در اياالت متحده 
يـک رکـورد 1420 تجديـد ارائـه صورت هـای مالـی در سـال 2006 
وجـود دارد. در ايـن مـورد، سـه اشـتباهی کـه موجـب تجديـد ارائـه 
صورت هـای مالـی پـس از تصويـب قانـون ساربينز-اکسـلی می شـود 
عبارتنـد از: حقـوق صاحبـان سـهام، شـناخت هزينـه و طبقه بنـدی 
نادرسـت ناشـی از تحصيـل يـا سـرمايه گذاری ها اسـت. زمينه هايـی 
کـه موجـب تجديـد ارائه هـای مالـی در شـرکت ها می شـود شـامل: 
شـناخت درآمـد، حسـابداری مالياتی، دارايی های سـرمايه ای و سـود 
جامـع مرجـع بيش از نيمی از اين اشـتباهات موجـب تجديد ارائه های 
مربـوط به کاربرد نادرسـت اسـتانداردهای حسـابداری و قصور و ثبت 
دفاتـر بـود. پيچيدگـی در کسـب و کار )بـرای نمونـه، اوراق مشـتقه، 
بدهـی قابـل تبديل( و اسـتانداردهای حسـابداری مرتبـط و همچنين 

زمينه هايـی کـه منجـر بـه اتفـاق افتـادن اين اشـتباهات می شـود. 
قانونگـذاران و مراجـع تدويـن اسـتانداردها مطالـب متعـددی در 
مـورد افزايـش تعـداد تجديـد ارائه هـای مالـی در سـال های اخيـر 
منتشـر کرده انـد و بيـان کرده انـد کـه بازارهـای سـرمايه از ايـن بابت 
زيـان زيـادی داشـته اند. روند افزايشـی تعـداد تجديد ارائه هـای مالی 
می توانـد بـه روش هـای گوناگونی تفسـير شـود. اوالً اصاحـات اصول 
راهبـری شـرکت محيـط بی سـابقه ای را بـرای بررسـی عميـق بوجود 
آورده اسـت کـه باعـث اشـتباهات، تخلفـات و تقلـب در صورت هـای 
مالی می شـود. ثانياً اين اصاحات بايد فرآيندی مسـتمر داشـته باشـد 
و تاثير آنها در جلوگيری از مسـايل مالی و اصاح فرآيند گزارشـگری 
مالـی هميشـه مورد توجه قـرار گيرد. ثالثاً برای بعضی از شـرکت های 
سـهامی عام، سـال 2004 اوليـن سـالی بـود کـه کنترل هـای داخلـی 
اجبـاری براسـاس بخش 404 قانون ساربينز-اکسـلی گزارش شـده و 
پيـش از 580 شـرکت ضعف هـای عمـده در کنترل هـای داخلی خود 

را گـزارش کردنـد که موجب عدم اثربخشـی فرآيند گزارشـگری مالی 
آنهـا شـده بـود. رابعـاً اخيـراً بيشـتر شـرکت های سـهامی عام توسـط 
بـه غيـر مؤسسـات بين المللـی حسابرسـی،  مؤسسـات حسابرسـی 
حسابرسـی می شـوند کـه نسـبت بـه تجديـد ارائـه بزرگـی )حـدود 
15 درصـد مشـتريان حسابرسـی( دارنـد که در مقايسـه با مؤسسـات 

بـا  حسابرسـی  بين المللـی 
نسـبت تجديـد ارائـه 7 درصـد 

مقـدار قابـل توجهی اسـت. 
درصـد   10 حـدود 
شـرکت های عضو بـورس اوراق 
بهـادار ايـاالت متحده در سـال 
مالـی  صورت هـای  در   ،2006
ارائـه کردنـد  خـود را تجديـد 
ايـن کار در مـورد آن  به ويـژه 
گـروه از شـرکت هايی صـورت 
در  ضعـف  دارای  کـه  گرفـت 
يـا  داخلـی  کنتـرل  سيسـتم 
عـدم اطمينـان در صورت هـای 
از  برخـی  بودنـد.  خـود  مالـی 
ايـن تجديـد ارائه ها، بـه اصاح 
اجـاره  و  ليزينـگ  حسـابداری 
شـناخت  تمليـک،  شـرط  بـه 

هزينه سـهام براسـاس بيانيه اسـتاندارد حسـابداری مالی شماره 123 
و اصـاح ضعف هـای بـا اهميت گـزارش شـده در کنترل هـای داخلی 

پرداختنـد.  مالـی  گزارشـگری  بـر  حاکـم 
 

مالی  گزارشگری  در  همگرایی 
رقابـت جهانـی و پيشـرفت های فنـاوری نقـش بسـيار مهمـی در 
تغييـر بـه سـوی مجموعـه واحدهـای از اسـتانداردهای حسـابداری 
پذيرفته شـده در سـطح جهان دارد. در سال 2002، پارلمان اورپا)15(و 
کميسـيون اورپـا)16( اين مقـررات را وضع کردند که همه شـرکت های 
 2005 سـال  از  اورپـا)17(  اتحاديـه  در  بهـادار  اوراق  بـورس  عضـو 
صورت هـای مالـی خـود و صورت هـای مالـی تلفيقـی مربوط بـه اين 
صورت هـای مالـی را براسـاس اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری 
مالـی )IFRS( منتشـر کننـد. مقـررات مربـوط بـه رهنمـود شـماره 
1602 در سـال 2002 اتحاديه اورپا، اسـتفاده از اين مجموعه مشترک 
اسـتانداردهای حسـابداری را الزامی کـرد. ايـن مقـررات اثربخشـی و 
کارايـی بازارهـای سـرمايه را بهبـود بخشـيد. حقـوق سـرمايه گذاران 
نيـز نقطـه توجه مقـررات جديد بـود. کميسـيون اورپا، اساسـاً رعايت 
اسـتانداردهای بين المللـی حسـابداری )IAS( را از 13 ژوئـن 2000 
بـود. در  الزامی کـرده  اورپـا  اتحاديـه  مالـی  راهبـرد گزارشـگری  در 
ايـن مسـير، اسـتانداردهای بين المللـی حسـابداری به اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالـی تغيير نام يافـت. و از اوايل سـال 2001 
بـه تصويـب هيـات تدويـن اسـتانداردهای حسـابداری مالـی رسـيد. 
عـاوه بـر ايـن اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالی فـرض را 
برايـن گذاشـت کـه اسـتانداردهای حسـابداری توسـط شـرکت های 
عضـو بـورس اوراق بهادار کميسـيون اروپا مورد اسـتفاده قـرار خواهد 
گرفـت. بـه کارگيـری اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالـی 
در کميسـيون اورپـا الزامی اسـت زيـرا )1( باعـث انعـکاس مطلـوب 

همگرایی کامل 
استانداردهای 

حسابداری، کشور های 
 جهان را قادر می سازد 

تا به جای اصول 
پذیرفته شده حسابداری 

ایاالت متحده، 
استانداردهای 

بین المللی گزارشگری 
مالی را به کار گیرند 
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وضعيـت مالـی و عملکـرد مالـی بنگاه هـای اقتصـادی می شـود )2( 
کاالی عمومی اورپـا را هدايـت می کنـد و )3( آن معيـاری اساسـی 
بـه عنـوان کيفيـت اطاعات بـه کار رفتـه در صورت های مالـی ايجاد 
می کنـد کـه برای اسـتفاده کننـدگان مفيد اسـت. هـدف اوليه هيات 
اسـتانداردهای بين المللـی حسـابداری پيشـرفت شـفافيت، کيفيـت، 
قابليـت اتـکا و قابليـت مقايسـه گزارش هـای مالی جهانی اسـت که با 
انتشـار مجموعـه واحدی از اسـتانداردهای گزارشـگری بـا کيفيت باال 

بـرای همـه کشـورها در سراسـر جهـان صـورت می گيرد. 
شـرکت ها  از  اورپـا  اتحاديـه  در  نوسـازی حسـاب ها  رهکردهـای 
خواسـته اسـت تا گزارش های هيـات مديره را به گونـه ای تهيه و ارائه 
کننـد کـه حاوی اطاعات آينـده نگرانه در مورد شـاخص های کليدی 
عملکـرد باشـد و شـاخص های مالـی و غيرمالـی شـامل راهبردهـای 
اجتماعـی و محيطی مرتبط با سـهامداران را در بـر بگيرد. رهکردهای 
نوسـازی حسـاب ها در اتحاديـه اورپـا الزامی می کند کـه )1( تغييرات 
مناسـبی بايـد صـورت گيرد تا اعضـای آن بيان کنند کـه قوانين ملی 
کشـورها ماحظـات مربـوط به فـرم محتوای حسـاب های شـرکت ها 
را بـا اسـتانداردهای بين المللـی حسـابداری وفـق خواهنـد دارد )2( 
هيات مديـره الزاماً بررسـی گـزارش را انجـام خواهد داد )3( افزايشـی 
در قابليـت مقايسـه بيـن شـرکت های اورپايـی براسـاس چارچـوب 
بيـن  مشـترک  گزارشـگری 
گرفـت.  خواهـد  صـورت  آنهـا 
اسـتانداردهای  از  اسـتفاده   )4(
مشـترک  مالـی  گزارشـگری 
صـورت می گيـرد کـه شـفاف، 
مطلـوب، بدرسـتی حسابرسـی 
شـده  تقويـت  کامـًا  و  شـده 
اسـت و )5( تجزيـه و تحليـل 
شـاخص های کليـدی عملکـرد 
شـامل  غيرمالـی  و  مالـی  و 
موضوعـات محيطـی، مربوط به 

کارکنـان، اجتماعـی و اقتصـادی صـورت می گيـرد. 
همگرايـی نهايـی در مـورد اسـتانداردهای گزارشـگری مالـی دارای 
منافعـی بـرای سـرمايه گذاران در سـطح جهان اسـت زيـرا صورت های 
مالـی تلفيقی تهيه شـده توسـط آنـان قابليت مقايسـه بيشـتری دارد. 
کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار در 12 آوريـل سـال 2005 اعام کرد 
کـه فـرم F-20 کـه بـه وسـيله شـرکت های خارجـی )شـرکت های 
اتحاديـه اورپـا و اسـتراليا( تکميـل می شـود براسـاس اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالـی تغييـر يابـد. ايـن تغيير بـرای اوليـن بار 
در سـال مالـی بعـد از اول ژانويـه سـال 2007 برای اسـتفاده کنندگان 
بين المللـی  اسـتانداردهای  براسـاس  خصوصـی  بخـش  خارجـی 
گزارشـگری مالـی انجـام گرديد تا در مدت دو يا سـه سـال صورت های 
مالـی تهيه شـده براسـاس اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری مالی 
شـود. دو عمـل نوآورانـه بوسـيله کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار 
بـرای همگرايـی در اسـتانداردهای حسـابداری صـورت گرفتـه اسـت. 
اوالً کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار کنتـرل کمتـری هيـات تدويـن 
اسـتانداردهای حسـابداری مالـی اعمـال می کند تا شـکل رسـمی تری 
در کننـدگان منتخـب هيـات تدويـن اسـتانداردهای حسـابداری مالی 
داشـته باشـد. ثانيـاً هدف هـای کميسـيون بـورس و اوراق بهـادار ايـن 
اسـت کـه شـرکت های خارجـی بخـش خصوصـی گزارش هـای مالـی 

خود را با اسـتفاده از اصول پذيرفته شـده اياالت متحده منتشـر شـده 
توسـط هيات تدوين اسـتانداردهای حسـابداری مالی يا اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالی منتشـر کنند. کميسـيون بـورس و اوراق 
بهـادار پيشـنهاد می کند شـرکت های خارجـی صورت هـای مالی خود 
را با اسـتفاده از اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری مالی تهيه و ارائه 
کننـد بـدون اينکـه آنهـا مغايرتی با اصـول پذيرفته شـده حسـابداری 
ايـاالت متحده داشـته باشـد. ايـن موضـوع، هزينه های رعايـت قوانين 
و مقـررات بـرای شـرکت های خارجـی کاهـش می دهد و شـرکت های 
خارجـی را تشـويق می کنـد تا بـه عضويـت بورس های ايـاالت متحده 
در آينـد. انتظـار می رود که کميسـيون بورس و اوراق بهـادار اجازه دهد 
کليـه شـرکت های پذيرفته شـده در بورس اوراق ايالـت متحده )داخلی 
و خارجی( از اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری مالی به جای اصول 
پذيرفته شـده حسـابداری اياالت متحده اسـتفاده کننـد و فعاليت های 
تدويـن اسـتانداردهای هيـات تدويـن اسـتانداردهای حسـابداری مالی 
بـه طـور بـا اهميتی بـه شـرکت هايی غيـر از شـرکت های سـهامی عام 
محدود شـود کـه همگرايی کاملی با اسـتانداردهای حسـابداری دارنند 
و مجموعـه ای واحـد از اصـول حسـابداری را بـه کار می گيرنـد کـه در 

سـطح جهان پذيرفته شـده اسـت.
کميسـيون بـورس اوراق بهـادار اخيـراً دو ابتـکار اصلـی بـه کار 
گرفتـه اسـت تـا همگرايـی بـا اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری 
مالـی را تسـهيل نمايـد. ايـن ابتـکارات عبارتنـد از )1( در دوم ژوالی 
2007، قواعـدی را پيشـنهاد داده اسـت کـه اجـازه می دهـد ناشـران 
صورت هـای مالی بخـش خصوصـی خارجـی )FPIs()18( صورت های 
مالـی تهيـه شـده خـود را بـا اسـتفاده از اسـتانداردهای بين المللـی 
گزارشـگری مالـی بـدون مغايرت گيـری آن بـا اصـول پذيرفتـه شـده 
ايـاالت متحـده تهيـه و ارائـه کننـد کـه توسـط کميسـيون بـورس و 
اوراق بهـادار در نوامبـر 2007 بـه تصويـب رسـيده اسـت و )2( در 7 
آگوسـت 2007، مباحـث مفهومی دربـاره ارائـه انتخـاب شـرکت های 
شـرکت های  شـامل  متحـده  ايـاالت  بهـادار  اوراق  بـورس  عضـو 
سـرمايه گذاری بـرای ارائـه صورت هـای مالی براسـاس اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالی منتشـر کرده اسـت. اين موضوع نشـان 
می دهـد کـه اصول پذيرفته شـده ايـاالت متحده در نهايت به وسـيله 
اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالـی جايگزيـن می شـود و به 
عنوان مجموعه ای از اسـتانداردهای حسـابداری پذيرفته شـده جهانی 
مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت. در طـول چنـد سـال گذشـته، 
پيـش از يکصـد شـرکت اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالی 
را بـه عنوان اسـتانداردهای حسـابداری برای اهداف گزارشـگری مالی 
خـود مـورد اسـتفاده قـرار داده انـد. برخـی چالش هـا کـه بايـد مـورد 
توجـه قـرار گيـرد و بـا همگرايی تسـهيل می شـوند عبارتنـد از )الف( 
تغييـر يکنواخـت و بـه کارگيـری اسـتاندارد بين المللـی گزارشـگری 
مالـی در دادگاه هـا و مراجـع قضايـی )2( امکان سـنجی بـه کارگيری 
اسـتانداردهای بين المللی گزارشـگری مالی بوسـيله شرکت های چند 
مليتـی در ايـاالت متحده و شـرکت های امريکايی به طـور خاص، )3( 
آمـوزش مشـارکت کننـدگان در بـازار با توجـه به تفاوت هـای موجود 
بيـن اصـول پذيرفته شـده ايـاالت متحـده اسـتانداردهای بين المللی 
گزارشـگری مالـی و )4( اثـرات انتقـال از اسـتانداردهای حسـابداری 
ملـی بـه اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالـی بـا توجـه بـه 

اهـداف مقـرر بـرای تهيـه صورت هـای مالی و حسابرسـی. 
همگرايـی کامـل، کشـورهای سراسـر جهـان را قـادر می سـازد تا به 

کیفیت گزارشگری مالی 
می تواند با تاکید روی 
شاخص های کلیدی 
عملكرد مالی و غیر مالی 
بهبود یابد



83

جـای اصول پذيرفته شـده حسـابداری ايـاالت متحده، اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالـی را بـه جای آن بـه کار بگيرنـد. موضوعی 
کـه باقـی می مانـد تا حـل شـود، رويکرد بـه کارگيـری اسـتانداردهای 
عمومی پيشـنهاد  رويکـرد  دو  اسـت.  مالـی  گزارشـگری  بين المللـی 
شـده اسـت. اوليـن رويکـرد ايـن اسـت کـه شـرکت های عضـو بورس 
اوراق بهـادار )اعـم از داخلـی و خارجـی( از اسـتانداردهای بين المللـی 
گزارشـگری مالـی و اسـتفاده کننـدگان و سـپس صورت هـای مالـی 
ادعاهـای مديريـت و گزارش هـای حسابرسـی را طبـق اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالـی ارائه کننـد. دومين رويکرد اين اسـت که 
همـه اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالی در محيـط مقرراتی، 
قانونـی و کسـب و کار در همـان کشـور تعديـل کنند. برخی کشـورها 
انتخاب شـدند يا قرار اسـت انتخاب شـوند. رويکرد دوم نشـان می دهد 
کـه سيسـتم قانون گـذاری و قانونـی بايـد بـا اصـول پذيرفتـه شـده 
حسـابداری ملـی کشـورها يکنواخـت باشـد، رويکـرد سـوم، رويکردی 
ترکيبـی از دو روش گزارشـگری در گزارش هـای مالـی اسـت کـه بـا 
اصـول پذيرفتـه شـده ملـی يکنواخت بـوده و همچنين اسـتانداردهای 
بين المللـی گزارشـگری مالی رعايت شـود. اخيـراً شـرکت ها از رويکرد 
سـوم در کشـورهايی مثل اسـتراليا و نيوزلند اسـتفاده می کنند. جهانی 
شـدن و مزيت های فنـاوری سـرمايه گذاری جهانی و بازارهای سـرمايه 
را تقويـت کـرده اسـت. بازارهـای سـرمايه جهانی درخواسـت اطاعات 
مالـی بـه موقـع، شـفاف، قابل اتـکا دارند کـه براسـاس اسـتانداردهای 
حسـابداری جهانـی واحدی باشـند. گزارشـگری مالی جهانـی در طول 
دو دهـه گذشـته بـه دليـل نيـاز بـه هماهنـگ سـازی اسـتانداردهای 
حسـابداری بـا رفـع مغايـرت و همگرايی کامـل با يک مجموعـه واحد 

اسـتانداردهای حسـابداری بين المللـی تغييـر کرده اسـت. 

نتيجه گيری  و  خالصه 
مسـئوليت تهيـه و ارائـه گزارش هـای مالـی بـا کيفيـت بـا مديريت 
واحدهـای اقتصـادی اسـت. در ايـاالت متحـده، کميسـيون بـورس و 
اوراق بهـادار، نقـش بسـيار بـا اهميتـی در گزارشـگری صور هـای مالی 
شـرکت ها دارا تا افشـای اطاعات به گونه ای صرت گيرد که دسـتيابی 
بـه تمـام اطاعـات الزم برای سـرمايه گـذران فراهـم شـود. گزارش ها 
معموالً براسـاس فرم های مختلفی ارائه می شـود که توسـط کميسيون 
بـورس و اوراق بهـادار اعـام شـده اسـت قانون سـاربينز – اکسـلی نيز 
در بخش هـای 302 و 906 وظايـف مختلفـی را برای گزارشـگری مالی 
در شـرکت ها الزامی کرده اسـت. پـس از تصويب قانون مذکـور، مديران 
گـزارش يکپارچـه کنتـرل داخلـی و مالـی ارائـه می کنند. کميسـيون 
بـورس و اوراق بهـادار بـرای شـرکت های کوچکتر که دارای سـرمايه ای 
کمتـر از 75 ميليـون دالر يـا کمتـر هسـتند، الزامات افشـای اطاعات 

خاصـی را در نظـر گرفته اسـت. 
انتظـار مـی رود گزارشـگری مالـی پـس از تصويـب قانـون سـاربيز 
– اکسـلی دارای کيفيـت بهتـری باشـد. در مـورد گزارشـگری مالـی 
چالش هـای متعددی وجود دارد. افشـای اطاعـات مربوط به ترتيبات 
اطاعـات  افشـای  انباشـته،  قـراردادی  تعهـدات  ترازنامـه ای،  بـرون 
خـط مشـی های اصلـی حسـابداری، رعايـت اوليـه خـط مشـی های 
حسـابداری، افشـای اطاعات تغييرات در خط مشـی های حسـابداری 
موجـود، معيارهـای مالـی کـه جزء اصـول پذيرفته شـده حسـابدری 
نيسـت، حسـابداری مزايای بازنشسـتگی و سـاير مزيای پايان خدمت 

از مهمتريـن چالش هـای گزارشـگری مالـی اسـت. 

در بيـن سـالهی 1970 تـا 1980، چارچـوب مفهومی گزارشـگری 
مالـی هيـات تدوين حسـابداری مالی ايـاالت متحده، و هيـات تدوين 
و خدمـات  تدويـن شـده اند  بين المللـی حسـابداری  اسـتانداردهای 
ارزنـده ای را بـه اسـتاندارد گذاران، تهيـه کننـدگان صورت هـای مالی، 
حسابرسـان و اسـتفاده کننـدگان صورت هـای مالـی ارائـه می کننـد. 
در تهيـه صورت هـای مالـی، مديـران انگيـزه دارننـد تـا سـود را 
مديريت کنند. اين کار شـامل مديريت سـود متقلبانه غيرقانونی اسـت. 
پيش بينـی می شـود فرآينـد تجديـد ارائه صورت هـای مالـی ادامه يابد 
و بـر تعـداد تجديد ارائه هـای صورت های مالی در شـرکت های پذيرفته 
شـده در بـورس اوراق بهـادار اضافـه شـود. از سـوی ديگـر، تاش هـای 
و گزارشـگری  اسـتانداردهای حسـابداری  بـرای همگرايـی  بسـياری 
مالـی وجـود دارد. همگرايـی کامـل، کشـورهای سراسـر جهـان را قادر 
می سـازد تـا به جـای اصول پذيرفته شـده حسـابداری ايـاالت متحده، 

اسـتانداردهای بين المللـی گزارشـگری مالـی را بـه کار گيرند.
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