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 :چکیده 
 یشود که اجرا یمشاهده م ها،در پی پیاده سازی سیستم گزارشگری مالی بین المللی و همسان سازی رویه 

و  یحقوق یو چالش ها یلچالش ها ، مسا ینا یناز مهم تر یکیمواجه هست ،  ییبا چالش ها یستمس ینا

از این رو و با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه ی حاضر در نظر دارد تا مروری بر مفاهیم و باشند . یم یقانون

را مورد کنکاش  آن یساز یادهپ یحقوق یو چالش هاداشته  یمال یگزارشگر المللیینب یاستانداردها تعاریف

 قرار دهد .

 ی، مال یگزارشگر المللیینب یاستانداردهامقاله ی حاضر در ابتدا پس از بیان مقدمه ای در خصوص   

 (I FRS, I nt ernat i onal  Fi nanci al  Report i ng St andards ( به بیان معایب و مزایای   

این سیستم پرداخته و در ادامه با استانداردهای حسابداری ایران مقایسه می گردد . سپس در بخش بعدی 

 چالش های پیش روی آن بیان شده و در پایان نیز خالصه و جمع بندی ارایه گردیده است .

 

 اتکا .شفافیت ، قابلیت  قابلیت مقایسه ، همگرایی،واژگان کلیدی : 
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Abstract 

 Following the implementation of the International Financial Reporting System 

and the harmonization of procedures, it is observed that the implementation of 

this system faces challenges, one of the most important of which are legal issues 

and challenges. Given the importance of the issue, the present study intends to 

review the concepts and definitions of international financial reporting standards 

and explore the legal challenges of its implementation. This article begins with 

an introduction to International Financial Reporting Standards. (IFRS, 

International Financial Reporting Standards) expresses the disadvantages and 

advantages of this system and is then compared with Iranian accounting 

standards. Then, in the next section, the challenges facing it are stated and at the 

end, a summary is presented. 
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 مقدمه
 یفیتبا ک یهاگزارش یۀته یبرا ی،اطالعات حسابدار یفیک هاییژگیشامل و ی،چارچوب مفهوم یکبه  یازن

 گذارانیهسرما یعنیخود،  یاصل نفعانیذ یرا برا المللییندر سطح ب پذیرییسهاست تا مقا یضرور ی،حسابدار

 یگزارشگر یکنواخت یدر صورت استفاده از استانداردها (؛2014، 1)مارتینز کند  ینو اعتباردهندگان، تضم

 ینۀو هز یچیدگیکرد و از پ یسهمقا یکدیگررا با  یاسراسر دن یهاشرکت یمال یتوضع توانیم یسادگبه ی،مال

دارد،  وجود یزهر کشور ن یمل یدر استانداردها یسهمقا یتکرد. اگرچه قابل یزمتفاوت پره یهاروش

 یبا استفاده از استانداردها یازهان یناست که ا گذارانسرمایهبازار، محققان و  یاتیح یازن ی،جهان پذیرییسهمقا

 (.2016و همکاران ، 2)هوگو  شودیبرطرف م یتا حد یمال یگزارشگر المللیینب

 ینتدو یئتاست که ه یحسابدار یاز استانداردها یا، مجموعه3یمال یگزارشگر المللیینبی استانداردها

 کشور جهان به 160از  یشاستانداردها تا کنون در ب ین. اکندیم یهته 4المللیینب یحسابدار یاستانداردها

مجوز  یر،اخ هایدر سال یزن یراندر کشور ا( ؛ 2014؛ مارتینز ،  2015و همکاران ، 5)کیسو اند کار گرفته شده

شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت یمال یها و نهادهاشرکت یور برامذک یاستانداردها یریکارگبه

و  یها، مؤسسات اعتباربانک یهکل 13۹5از سال  ین،است. همچنو وابسته آنها صادر شده  یفرع یهاشرکت

 یراندر بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا شدهذیرفتهناشران پ یۀشده نزد سازمان و کلثبت یمۀب یهاشرکت

 یمال یهادو مجموعه صورت ۀو ارائ یهاست، ملزم به ته یشترب یا یالر یلیاردهزار مآنها ده ۀشدثبت یهکه سرما

 .اندشده المللیینب یو استانداردها یمل یبر استانداردها یمبتن

 یمل یاستفاده از استانداردها یجاها بهاست و شرکتشده  یجادا یمال یدر گزارشگر یانقالب یک بنابراین،

 کنندیم یرویمجموعه واحد از مقررات، پ یکعنوان به یمال یگزارشگر المللیینب یکشور خود، از استانداردها

از  یمجموعه واحد یرشپذ ین،همچن( ؛ 2010، 7؛ یوری ساندی و پاسپیتاساری  2013،  6) نوبز و استدلر

و  یتشفاف یشافزا ی،مال یهاصورت یشترب یسۀمقا یتسود، قابل یفیتباعث بهبود ک ریحسابدا یاستانداردها

 کندیبالقوه کمک م گذارانیهبه سرما یسهمقا یتبا قابل یمال یها. عالوه بر آن، صورتشودیم یسککاهش ر

                                                           
1 Martins 
2 Houqe 
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)رحمانی و کنند سهیمقا یخارج یۀسرما یعضو بازارها یهارا با شرکت یداخل یهاشرکت یتا اطالعات مال

 (.13۹۹همکاران ، 

بوده  یری اخمهم حسابداری در سال ها یندر قوان ییرالمللی گویای تغ یناستانداردهای گزارشگری مالی ب  

کشورهای  یاناست و اتخاذ این استانداردها به عنوان زبان مشترك گزارشگری مالی، شتاب فزایندهای در م

یا استانداردهای  ورا اتخاذ کرده  للیالم ینکشورها یا این استانداردهای ب یشترجهان گرفته است. به طوریکه ب

سه و دقت گزارشگری مقای یتالمللی، قابل ینمحلی خود را با آنها همگرا کرده اند.علی رغم اینکه استانداردهای ب

نقدینگی،  را افزایش داده و باعث کاهش هزینه ی اطالعات و عدم تقارن اطالعاتی می شود و از این طریق

و  یاست، سنشان داده است که تفاوت در فرهنگ یقاتافزایش می دهد، اماتحق زاررقابت و کارایی را در با

ز استانداردهای مالی جهانی واحد با دسته ای ا یستمی یک سهای تجاری موانع قابل توجه ی را در اجرا یتفعال

توسعه  ود رش ینسطح پای یل. این موانع و محدودیت ها در کشورهای درحال توسعه به دلی کندهمگن ایجاد م

یند اجرای ی اقتصادی و بازارهای سرمایه، نسبت به کشورهای توسعه یافته و صنعتی دوچندان می شود. فرآ

اشتن برنامه و المللی در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که اکثر این کشورها از ند ینباستانداردهای 

تخصص  واجرایی مناسب و عدم کارایی  یها یزمشدید، فقدان مکان یاسیهدف مشخص و آموزش کافی ،نفوذ س

سوم از  جهان عوامل باعث شده که برخی از کشورهای ینکافی حرفه ی حسابداری در اجرا رنج می برند. هم

و با  یافتهنالمللی ممانعت کرده و یا در صورت پذیرش به مزایای مورد نظر دست  ینپذیرش استانداردهای ب

 (.13۹5)حسینی و نادریان، ناکارآمدی در اجرا مواجه شوند

 IFRSمزایای استفاده از  -1

رشمرده شده بری این سیستم با مروری بر ادبیات موضوعی می توان دریافت که مزایایی چند ، برای به کارگی

 است ؛ در ادامه به برخی از مهم ترین این مزایا اشاره می گردد : 

 یرشپذ یایبر مزا ین المللیب یاستانداردها یرشپذ موافقان -ی مال یصورت ها یریپذ یسهمقا یشافزا

 یسهمقا یشموجب افزا ین المللیب یاستانداردها یرشباورند که پذ ینو بر ا ی کنندم یداستانداردها تأک ینا

 .ی شودم یمال یگزارشگر یفیتک یو ارتقا ین المللیب  یبازارها ییکارا یشافزا  ی،مال یصورت ها یریپذ

 یژگی هایبودن،  از  و یرهمراه با مربوط و اعتمادپذ یسه پذیریمقا یمال یصورت ها یسهمقا یتقابل افزایش

 یرقابت یبا گسترش فضا یجبه تدر یاقتصاد یامروز که مرزها یایاست.  در دن یفیتباک یاطالعات حسابدار

 ینعنوان باالتر مختلف به ورهایکش یاطالعات مال یریپذ یسهشوند،  مقا یتر م شدن اقتصاد کم رنگ یو جهان

ی گذار  یهدر سرما یی هادارا  ینهبه یصتخص یشو افزا یه گذارانسرما یم هایتصم  یلتسه یبرا یتدرجه اهم
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مختلف،  یکشورها یاطالعـات مـالـ یریپذ یسـهمقا(. 1،2012)کاسکینو و گاسنمدنظر است یالملل ینب های

 یلاستانداردها و به دل ینشود. در صورت توجه نکردن به ا ینم لحاص ین المللیب یاستانداردها یرشبدون پذ

به  یخارج یاز شرکت ها یآگاه یبرا یه گذارانکشورها،  سرما ینب یمال یتفاوت عمده در نحوه گزارشگر

و شناخت، در موارد  یآگاه یندارند که کسب ا یازشرکت مذکور ن یمال یها گزارش  ینشناخت نحوه تدو

 ی،معامالت ینههز یشافزا  ین ترتیب،. بدیستن یرامکان پذ یزن یاست و گاه ینه برهز  ومشکل  یادیز یاربس

اگرچه با وجود  یر،تفاس ینا با .دهد یکاهش مرا  یخارج یگذار یهسرما یگذاران برا یهسرما یلتما

 یازن یتی،و فرامل یجهان یریپذ یسهمقا یدر سطح هر کشور وجود دارد، ول یسه پذیریمقا  ی،مل یاستانداردها

 یازهان ینا ی،مال یگزارشگر ین المللیب یاست. با استفاده از استانداردها یه گذارانبازار، محققان و سرما یاتیح

 (.2،2010می شود )کاسکینو و استفانوبرطرف  یتا حد

منابع  یعزمهم در تو یریکه تأث یهسرما یبازارها یعگسترش سر با -ی الملل ینب یبازارها ییکارا یشافزا

 ینب یانداردهااست یرشبازار است. پذ ییکارا ییندر تع اطالعات از مسائل مهم یافشا یدارند، چگونگ یاقتصاد

 یداخل یالم یبه گزارشگر نسبت یتر و  جامع یقتردق  یاطالعات مال یمنجر به افشا یمال ی گزارشگریالملل

احتمال  یاز طرف یه،در بازار سرما یشتراطالعات ب یشود. در اثر افشا یم یه گذارانسرما  یسکو کاهش ر

 یافترد یمال یها از  صورت یرغ یرا از محل یکوچک اطالعات مال یه گذارانوجود دارد که  سرما یکمتر

امکان  رتیبتین .  بدیابد یکاهش م یه گذارانسرما یبرا یپردازش اطالعات مال ینههز یگر،کنند و از طرف د

 ود.ش یم یهسرما یبازارها ییکارا یشمهم سبب افزا ینو ا یجادمختلف ا یه گذارانسرما  ینرقابت ب

 یاکشوره یاز سو یمال یگزارشگر ین المللیب یاستانداردها پذیرش -ی مال یگزارشگر یفیتک یارتقا

ستانداردها ا ینو حسابداران خبره از سراسر جهان با مطالعه و تمرکز بر ا یشمندانشود اند یمختلف، سبب م

انداردها به از است یآن، مجموعه جامع یها رفع اشکال یقکرده و از طر یی،نقاط ضعف و قوت  آنها را شناسا

 یزانه مب یمال یگزارشگر یفیت،ک یاطالعات یو نابرابر یسککاهش ر لیدل آن و  به یکه با اجرا آیددست 

ر سراسر جهان، د یمختلف اقتصاد یطبا توجه به شرا ی رودانتظار م ین،بر ا افزون .ی کندم یداارتقا پ یادیز

 یریجلوگ یدودحتا  یو اقتصاد یمال یاز کشورها در استانداردها لحاظ و از بروز بحران ها یاریبس یتجربه ها

 (.13۹4؛ به نقل از کاویانی ، 138۹، یو اشرف یفروغ)شود 

 

                                                           
1 Cascino & Gassen 
2 Cascino & Stefano 
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 های پذیرش استانداردهای بین المللی  ها و چالش محدودیت -2

 ته باشد : همانند دیگر سیستم ها ، این نوع گزارش گری می تواند معایب و چالش هایی نیز به همراه داش

گزارشگری مالی تحت  ین المللیاستانداردهای ب تدوین:   یو اقتصاد یطیمح یطعدم توجه به شرا -الف 

و اقتصادی داخل  یطیمح یطو اقتصادی هر جامعه است و اگر استانداردها براساس شرا یطیمح یطشرا یرتأث

و  یله)نامساعدی در سطح ملی منجر شود  یامدهاینشود، ممکن است اجرای آنها به بروز پ ینکشور تدو

 یطاز استانداردهای خارجی از سوی برخی کشورها، بدون توجه به شرا ادهاستف یمتصم (.2010همکاران، 

 بازارهای اوراق بهادار در کشورهای درحال یطشده است. مسلماً شرا موجود در آن کشــورها اتخاذ یطیمح

قرن  یکو اروپا که عمری متجاوز از  یکابا بازارهای اوراق بهادار آمر یقاییو آفر یاییآس یافتهن توسعه و توسعه

واحدهای  یانم یسههای درخور مقا گزارش یهته ین روا از (.13۹4فروغی و اشرفی، )دارند، مشابه نخواهد بود 

 یرو متحدالشکل، امکانپذ یکسانو اقتصاد کشورهای مختلف براســاس استانداردهای حسابداری  یعتجاری، صنا

 ینآنها بستگی دارد. ا یتفعال یطبه مح آن، انتشارها و  بندی اطالعات حسابداری شرکت طبقه یراز یست،ن

 (.13۹4و جوادی،  یانباغوم)کند می یتشــامل چارچــوب حقوقی و قانونی است که شرکت در آن فعال یطمح

و اقتصاد کشورهای  یــعبا صنا یکنواختو  یکساندر استانداردها از بعد گزارشگری مالی و حسابداری، برخورد 

متفاوتی ارائه  یرهایها در کشورهای مختلف، تفس مورد مبادله چراکه ممکن است در یست،ر نیسمختلــف م

 (.13۹4 و همکاران، یمیانرح)شود 

های  خواسته ینب یداستانداردها همواره با ینراستای تدو در:   ینفعذ یعدم حفظ منافع همه گروهها -ب 

نظرات  (2004)در حالی است که هلستروم  ینا(.2006بال، )نوعی تعادل برقرار نمود  ینفعهای مختلف ذ گروه

گزارشگری مالی را  ین المللیحسابداری درباره استانداردهای ب ین المللیاستانداردهای ب یتهاز اعضا کم یکی

مانند  یز.ما حسابداران ن یدده یتهای مختلف اهم به منافع گروه یلیخ یدشما نبا"سازد:  می فشاا ین گونها

. یمکاراتر هست یهبازار سرما یکبرای  یقت. ما در جستجوی حقیمباش یقتبه دنبال کشف حق یدپزشکان، با

بودن  یکبه دموکرات یتیحسابداری انجام میدهد و اهم ین المللیاستانداردهای ب یتهکاری است که کم ینا

 ".دهد آن، نمی

مند به ارتقای  و عالقه یکاه امرتوان تحت سلط را می گزارشگری مالیین المللی استانداردهای ب ینتدو هیئت

به آن در سطح جهان دانست  یشترب یدنبخش یتمشروع یقاز طر یاالت متحدهاستانداردهای حسابداری ا

حسابداری  یکپارچه ستانداردهایا ینرسد تدو توان گفت، به نظر می می ینبنابرا (.2006گالهوفر و هاسالم، )

شرکتها است. فشار شرکتهای  یرتا به نفع سا یکاآمر یه داریو جامعه سرما یتیهای چندمل به نفع شرکت یشترب
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 یکسان سازیبورس اوراق بهادار آن کشور، علت اصلی  یسیونبر کم یکاآمر یه گذارانو جامعه سرما یتیچندمل

 یکااستانداردهای حسابداری مالی آمر یئتنقش رهبری ه یلاست. به دل یااستانداردهای حسابداری در سطح دن

 یکادر راستای استانداردهای آمر یادشدهسعی بر آن است تا استانداردهای  یکسان سازی، یستمدر اجرای س

 یامدهایموضوع پ ینخواهد شد؛ که ا یرسراز یکابه اقتصاد آمر یه گذاریسرما یانصورت، جر ینشود. در ا ینتدو

 ینتدو یندهد. بنابرا می یشتوسعه افزا و اجتماعی استانداردهای حسابداری را بر کشورهای درحال یاقتصاد

برای نفوذ و رهبری  یکاآمر یه داریشده نظام سرما یچیدهتواند بهنوعی، نسخه پ می یادشدهاستانداردهای 

سازی  چالش در هماهنگ یناول ین. بنابرا(138۹فروغی و اشرفی، )باشد  یااستاندارد گذاری در سطح دن یندفرآ

از جانب کشورهای  یلیسازی تحم توسعه نسبت به هماهنگ رهای درحالاستانداردها، نگرش منفی کشو

 (.13۹6؛به نقل از اورادی و همکاران ، 13۹4 یانی،کاو)برای تسلط بر آنها است  یافته تر، توسعه

  

 های موجود در به کارگیری استانداردهای بین المللی را می توان به سه دسته کلی طبقه چالشبه طور کلی 

 :  بندی کرد

اقتصاد ایران، تا حد زیادی متکی به درآمد نفت و به تبع آن   : های ناشی از محیط اقتصادی چالش -الف 

باشد. بخش مهمی از اقتصاد کشور در انحصار نهادهای بخش عمومی است  متکی به وضعیت مالی دولت می

ناپذیر  رانت و یارانه از اجزای جداییهمچنین   .توان آن را به عنوان اقتصادی رقابتی تلقی کرد و بنابراین نمی

ای ذاتی تبدیل شده است.  آیند. تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی به خصیصه آن به شمار می

 حداقل دو متغیرکالن اقتصادی یعنی نرخ بهره و نرخ ارز تابع بازار نیستند و از تصمیمات دولت تبعیت می

باشند. زیرا هر یک به تنهایی و  دی تورم مزمن و نرخ دستوری ارز میهای اقتصا بزرگ ترین چالش  .کنند

های مالی یعنی پول، تاثیری مخرب دارد. این  بدتر ازآن تلفیق این دو عامل، بر واحد سنجش عناصر صورت

های ایرانی و  های مالی شرکت تواند موجب مخدوش ساختن تلفیق پذیری و مقایسه پذیری صورت امر می

 .دن اطالعات مندرج در آنها گرددنامربوط بو

به موانع قانونی و مقرراتی بر سر راه اجرای استانداردهای  های ناشی از محیط حقوقی: چالش –ب 

    گزارشگری مالی بین المللی مربوط است، مانند قوانین مالیاتی

صنعتی رسد بر خالف کشورهای پیشرفتۀ  به نظر می های ناشی از محیط کسب و کار: چالش –ج 

شود.  استانداردهای حسابداری و حسابرسی در محیط کسب و کار ایران موضوعی ملی و عمومی محسوب نمی

اقتصادی، مشاوران حقوقی، قضات و وکالی  عموم مردم با این موضوع ناآشنا هستند. مدیران بنگاه های
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)سیدی و  باشد ی مرتبط میها دادگستری شناخت کافی نسبت به این استانداردها ندارند و نیاز به آموزش

 (.13۹4همکاران ، 

 

 چالش ها ی قانونی و حقوقی -3

رو  ینو مقررات نا هماهنگ است و از ا یناز موارد با قوان یدر برخ یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردها

 یصورتها یهته ی،درتجار یمثال چنانچه واحدها ی.برایدنما یجادا یتجار یواحدها یبرا یممکن است مشکالت

خود  ی هایگذار یهاز سرما یاریبس یدایرند،بکارگه را ب یمال یگزارشگر یالملل ینب یخود،استانداردها یمال

نموده اند،به ارزش بازار گزارش  ییتمام شده و خالص ارزش فروش شناسا یاقل بها یرا که تاکنون بر مبنا

سو ،چنانچه  یک(؛ از یینانوشته اجرا یها یهکم رودست  یا) یاتیبا توجه به مقررات مال یط. در آن شرایندنما

 یشتریب یاتمال یدکنند،با ییبه ارزش بازار،سود شناسا ی هاگذار یهاز بابت گزارش سرما یتجار یواحدها

 یانبه ارزش بازار،ز ی هاگذار یهبعدا از بابت گزارش سرما یسو،چنانچه همان واحد تجار یگرپرداخت کنند.و از د

و همکاران  شود. )حصار زاده یآنان لحاظ نم یاتیقابل قبول مال ینهبه عنوان هز یانز ینکنند،ا ییشناسا

،13۹5.) 

 یحسابدار ینسبت به استانداردها یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردهاهم چنین باید توجه داشت که 

دارند.با توجه  ی هاو بده ی هایدارا یابیمنصفانه در ارزش یها ارزش یریکارگه بر ب یشتریب یاربس یران،تاکیدا

 ارزش یریکارگه وجود ندارد،ب ییبازار فعال و قابل اتکا ی هاو بده یی هااز دارا یبرخ یبرا یراندر ا ینکهبه ا

 یان هایجر یلتنز یها روش یربرآورد ارزش منصفانه)نظ یها استفاده از روش یازمندمنصفانه ن یها

 ینههز یااز نظر قابل اتکا بودن  یزارزش منصفانه ن برآورد یها است استفاده از روش یهی(خواهد بود.بدینقد

 یریکارگه . چهارم ، بندک یمواجه م یرا با مشکالت یتجار یواحدها یاطالعات مرتبط ،برخ یجمع آور

و  یدارحساب یفراتر از حوزه ها ییدر حوزه ها ییرتغ یازمندن یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردها

سامانه  ی،تغییرمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردها یریکارگه ب یمثال برا یاست.برا یمال یگزارشگر

 و ی،فرهنگ سازمان یانی،تغییرکالن و م یریتر نگرش مدی،تغییو عرف یقانون یقراردادها ی،تغییراطالعات یها

 (.13۹5همکاران ، است. )حصار زاده و یراجتناب ناپذ مواردی از این دست

 در ادامه به برخی از مهم ترین چالش ها و مغایرت های حقوقی، قانونی و مالیاتی اشاره می گردد  :

 چالش مالیاتی :  -1
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 یحسابدار یکه تاکنون در استانداردها یاز موارد یکی. است  "یانتقال یاتمال "یکی از این چالش ها 

که روش محاسبه سود  شودیم یمبحث از آن جا ناش ینااست.  یانتقال یاتمطرح نبوده بحث مال یرانا

حسابداران  یان،صورت سود و ز یهمتفاوت است. در ته یبا روش محاسبه سود حسابدار یاتمشمول مال

بر  یاتاما سود مشمول مال کنندیعمل م یحسابدار یبر طبق استانداردها یاتعمل یجنتا یریگاندازه یبرا

تفاوت باعث  ینتفاوت دارند و ا یکدیگربا  یشهدو هم ینا یجهدر نت شودیمحاسبه م یاتیمال یناساس قوان

 .شده است یمال یهاها در صورتتفاوت ینانعکاس ا یبرا یانتقال یاتمفهوم مال یجادا

 چالش مقررات :  -2

: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در برخی  ناهماهنگی و ناهمخوانی با قوانین و مقررات -

از موارد با قوانین و مقررات نا هماهنگ است و از این رو ممکن است مشکالتی برای واحدهای تجاری 

ایجاد نماید.برای مثال چنانچه واحدهای تجاری،در تهیه صورتهای مالی خود،استانداردهای بین المللی 

د،باید بسیاری از سرمایه گذاریهای خود را که تاکنون بر مبنای اقل بهای گزارشگری مالی را بکارگیرن

تمام شده و خالص ارزش فروش شناسایی نموده اند،به ارزش بازار گزارش نمایند. در آن شرایط با 

توجه به مقررات مالیاتی )یا دست کم رویه های نانوشته اجرایی(؛ از یک سو ،چنانچه واحدهای تجاری 

ارش سرمایه گذاریها به ارزش بازار،سود شناسایی کنند،باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.و از بابت گز

از دیگر سو،چنانچه همان واحد تجاری بعدا از بابت گزارش سرمایه گذاریها به ارزش بازار،زیان 

 شناسایی کنند،این زیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان لحاظ نمی شود. )حصار زاده و

 (.13۹5همکاران ،

: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نسبت به  به کارگیری ارزش های منصفانه -

استانداردهای حسابداری ایران،تاکید بسیار بیشتری بر بکارگیری ارزشهای منصفانه در ارزشیابی 

هیها بازار فعال و قابل دارائیها و بدهیها دارند.با توجه به اینکه در ایران برای برخی از دارائیها و بد

اتکایی وجود ندارد،بکارگیری ارزشهای منصفانه نیازمند استفاده از روشهای برآورد ارزش منصفانه)نظیر 

روشهای تنزیل جریانهای نقدی(خواهد بود.بدیهی است استفاده از روشهای برآوردارزش منصفانه نیز 

بط ،برخی واحدهای تجاری را با مشکالتی از نظر قابل اتکا بودن یا هزینه جمع آوری اطالعات مرت

مواجه می کند. چهارم ، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیازمند تغییر در حوزه 

هایی فراتر از حوزه های حسابداری و گزارشگری مالی است.برای مثال برای بکارگیری استانداردهای 

ای اطالعاتی،تغییر قراردادهای قانونی و عرفی،تغییر نگرش بین المللی گزارشگری مالی،تغییر سامانه ه

مدیریت کالن و میانی،تغییر فرهنگ سازمانی، و ..... اجتناب ناپذیر است. )حصار زاده وهمکاران 

،13۹5 .) 
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در استاندارد :  و ایران IRFS تفاوت در استاندارد حسابداری صورت سود و زیان جامعچالش  -

شناسایی شده و  ارائه سود و زیان خالص دوره، سایر در آمدها و هزینه هایسود و زیان جامع ایران، 

فقط دو مورد اول ارائه می شود. مورد سوم  IRFS تعدیالت سنواتی الزامی است. در حالی که در

)تعدیالت سنواتی( در صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام ارائه می گردد که در استاندارد های 

یده نمی شود. از طرفی اگر مورد دوم )سایر درآمدها و هزینه های شناسایی ایرانی چنین صورتی د

شده( در دسترس نباشد، طبق استاندارد سازمان حسابری اسران، نیازی به ارائه صورت سود و زیان 

باید تحت هر شرایطی صورت سود و زیان جامع نیز ارائه  IRFS نیست. با این حال، طبق استاندارد

 .شود

 چالش ها : جمع بندی 

به طور کلی اهم چالش ها و مشکالت بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شامل؛ تغییرات 

محیط قانون گذاری، پیچیدگیهای به وجود آمده در فرآیند گزارشگری مالی، مشکالت تعیین ارزش منصفانه، 

ذینفع، تربیت نیروهای آموزش دیده) شرایط اقتصادی و سیاسی نامشابه، عدم حفظ منافع تمام گروههای 

شامل: تهیه کنندگان صورتهای مالی،حسابرسان،اعضای هیات مدیره،و استفاده کنندگان صورتهای مالی(، 

پیامدهای اقتصادی)مالیات،تاثیر بر بازارها به خصوص در شرایط رونق و رکود یکی از مشکالت اساسی،دولتی 

 بودن اقتصاد ایران می باشند . 

 

  یریگ یجهنت

 یم شودیم یسهمقا یتقابل یشسبب افزا ینکه،ضمن ا یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستفاده از استانداردها  

 یهاشرکت یشتوجه داشت که افزا یدرا فراهم کند.با المللیینب یبهتر توسط نهادها یابیتواند امکان ارز

و  یفیتبا ک یحسابدار استانداردهایموعه داشتن مج ی،مال یازهاین ینشدن تجارت و تام یجهان یتی،چندمل

 یبر مبنا یمال یهاصورت یهته ینهدر زمان و هز ییجوو سبب صرفه کندیم یرناپذرا اجتناب یجهان

 یالملل ینب یکه در استانداردها یگسترده ا یبا توجه به الزامات افشا یاز طرف .شودیمختلف م یاستانداردها

اطالعات  ینآن الزامات هستند، بنابرا یاز آن ملزم به اجرا یتوجود دارد و شرکت ها با تبع یمال یگزارشگر

 یتش شفافی. موجب افزایردگ یگذاران قرار م یهسرما یاردر اخت یمال یدرخصوص اقالم صورت ها یشتریب

 .شود یم یدر اقتصاد داخل یتو در نها یمال یدر بازارها
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از  یبرختوان برای غلبه بر چالش اول و مشکل آن پیشنهاد نمود که  ،  با توجه به مطالب بیان شده می

 یبر مقوله آموزش استانداردها ی،کامالو خارج یداخل یتهای، با استفاده از ظرف یو دانشگاه یحرفه ا ینهادها

 یالملل ینب یاستانداردها یریگ یادمتمرکز شده اند و در حال حاضر آموزش و  یمال یگزارشگر یالملل ینب

 یهارزش بازار سرما یشمزبور،با افزا یتجار یباشد.. واحدها یشدن م یردر حال فراگ یجبه تدر یمال یگزارشگر

 ینم یافترا باز یاتیمال یهایشان،هیچگذار یهپرداخت کنند اما با کاهش ارزش سرما یاتمال یدان بایهایشگذار

 ینا هماهنگ"، یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردها یریبکارگ ینهچالش در زم ینکنند.لذا دوم

 ینهمتفاوت بودن زمِ باعثمسئله  ینباشد.و ا یم"و مقررات ینبا قوان یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردها

تحت کنترل مشترك)مشارکت  یگردد مانند تفاوت درارائه گزارشات واحدها یاستانداردها م ییاجرا یها

 یمال یها ییدارا یریو اندازه گ یرانا یو استاندارد ها یمال یگزارشگر یالملل ینب یخاص( طبق استاندارد ها

ناهماهنگ  یها یهاز رو یاصالح برخ یا)یدمقررات جد ویبتوان با تص یدر ارتباط با چالش دوم،م ینهمچن

اصالح توان با  یشگفته،مینمونه، در همان مثال پ ینمود.برا یل(،مشکالت را تعدیستان یاتدر مال ییاجرا

و  یاتمشمول مال یبرا به ترت یهاگذار یهو کاهش ارزش سرما یشافزا یهر دو"یاتی،یامقررات و ضوابط مال

 یها ینهو هز  یاتمشمول مال یرو کاهش ارزش را غ یشافزا یهر دو یا "دانست یاتیمال بولقابل ق یها ینههز

جهان،در  یکشورها یشتردر ب یالملل ین.بعالوه چنانچه)بر اساس تجربه ب"نمود یتلق یاتیقابل قبول مال یرغ

 یقیتلف الیم یمحدود به سطح صورتها یمال یگزارشگر یالملل ینب یاستانداردها یریآغاز راه(بکارگ

و مقررات کشور،معطوف  ینهمه قوان یباتقر یراگردد ز یرفع م یو مقررات یحقوق یاز چالشها یاریگردد،بس

 (است.یقگروه شرکتها در تلف یرنظ یحسابدار یتهای)ونه شخصیحقوق یتهایشخص یمال یرتهاصو
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 , تهران , سمت هی( , حقوق بازار سرما13۹6, محمد ) یسلطان -

(.بررسی مشکالت عدم حفظ منافع همه ی گروه های ذی نفع در به کار 13۹5حسینی ، سیدمهدی و نادریان ، آرش.) -

استاداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران،دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری ، مدیریت و گیری 

 کارآفرینی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، مینودشت.

 .یکاییو آمر یالملل ی،بینمل یحسابدار یاستانداردها یسه(مقا13۹5پور.) ینیحصار زاده،بذر افشان و حس -

 یگزارشگر المللیینب ی(. استانداردها13۹۹, راحله. )یرامیب یرزایی, اعظم, میجانیرزاده ال ی, ولی, علیرحمان -

 .78-5۹(, 4)12, یمال یحسابدار ی. پژوهش هایمال یگزارشگر یفیت( و کIFRS)یمال

(.ضرورت پذیرش ، فرصت ها و چالش های پیاده سازی 13۹4سیدی،روح اله ؛ دهدار،فرهاد و نوجوان،مهناز.) -

 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران.

، مجله حسابدار "فرصتها ها و استانداردهای جهانی حسابداری چالش "(. 13۹4)فروغی، داریوش و اشرفی، مجید.  -

 .8ره رسمی، شما

و شواهد ؛ (.نگاهی جامع به استانداردهای بین المللی گزارش گری مالی؛ فرصت ها ، چالش ها 13۹4کاویانی ، مریم.) -

 .120-127، صص  80فصلنامه حسابرس،شماره 
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