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Abstract
The need for a set of qualified accounting standards has led to the
development of international financial reporting standards. Iran, like many
other countries in the world, has adopted these standards and required their
application in a group of capital market companies. The main purpose of this
study is to examine the challenges and benefits of implementing
International Financial Reporting Standards from the perspective of the
executives who are required to use the standards. The statistical population
of this study consists of managers of banks, insurance companies, and listed
companies that are required to comply with IFRS according to the enactment
of the Stock Exchange and Securities Organization, which includes a total of
77 companies. The data collection tool of this research is a questionnaire that
was distributed in September and October 2016. From 77 distributed
questionnaires, 59 responses were received. For banks, the biggest challenge
was the cost of training at the level of companies and users of financial
information; for insurers, it was the difference between tax laws and
international financial reporting standards, and for other companies, the lack
of accountants and auditors that have the technical skills of implementing
international financial reporting standards.
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چکیده
نیاز به یک

مجوعهکه ااکداندارس حسکابداری باکیفیکت معجک

تکدنیو ن تکرنیس ااکداندارس ای بکیوالوللکی

تاریخ پذیرش0210/10/42 :

الهام ربیهاوی

استاد ،گروه حسابداری ،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه

تاریخ ارسال0211/6/42 :

گزارشگری مالی در ایران

گزارشگری مالی گرسیده اات .ایران نیز وانند بسیاری از کشعر ای سنیا ایو ااداندارس ا را پذیرفدکه ااکت
ن کاربرس آن را سر گرن ی از شرکت ای پذیرششده بازار ارمایه الزامی ککرسه ااکت .کدص ا کلی ایکو
شرکت ای مشوعل پیاسهاازی ن نیز مزایا ن چالش ای اجرا ن پیاسهاازی ااکداندارس ای مکذکعر بکر ااکا
تجربه زیسده مدیران ایو شرکت ا اات .وچنیو سر ایو تحقیق میزان حوایت یئتمکدیره ن ایااکت کا ن
رنیه ای اایر ارکان حاکویت شرکدی شرکت ا سر زمینه پیاسهاازی ااداندارس ای فعقالذکر معرسبرراکی
قرار گرفت .جامعه آماری ایو پژن ش بان
بیوالوللی طبق مصعبه اازمان بعر

ا ،بیوه ا ن شرکت ای بعرای ملزم بکه رهایکت ااکداندار ای

ن انراق بهاسار اات که سرمجوکع  77شکرکت را شکامش شکده ااکت.

مشوعل سریافت شد .ندایس نشان میس د ککه تکاکنعن بکزر تکریو چکالش پیکاسهاکازی ایکو ااکداندارس ا سر
بان

ن اادفاسهکنندگان کعرت کای مکالی آن کا ،سر شکرکت کای بیوکه

تفانت قعانیو مالیاتی ن ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی (هوکدتا حسکابداری خاکایر بیوکهای) ن سر
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تحقیق بررای نضعیت ن میزان اجرای پکرنهه پیکاسهاکازی ااکداندارس ای بکیوالوللکی گزارشکگری مکالی سر
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سیگر شرکت ای مشوعل ،کوبعس حسابداران ن حسابراان سارای مهارت فنی اجرای ااکداندارس ای مکذکعر
میباشد .وچنیو بر ااا

ندایس تحقیق ،مهمتریو مزیت پیاسهاازی ااکداندارس ای بکیوالوللکی گزارشکگری

مالی سر شرکت ای بیوه کا ش زینه سادرای به اطالهکات ن سر بانک

کا ن اکایر شکرکت کای مشکوعل

مقایسهپذیری ن بهبعس سرک گزارشگری ،میباشد.

کلیدواژهها :استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،شرکتهای مشمول پیادهسازی
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،گزارشگری مالی ،بازار سرمایه.
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مقدمه
سر اال ای اایر ،با تعجه به تغییرات شگرفی که سر زمینه کس نکار ا ن معامالت رخ
ساسه اات ،گزارشگری مالی نیز با تغییرات قابشمالحظهای معاجه شده اات .آغاز ایو
تغییرات اااای اال  5009اات؛ که اتحاسیه ارنپا شرکت ای اهامی هام را ملزم به ارائه
گزارش ای مالی تلفیقی مطابق با ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی( 1ابگم) کرس
( .)Jain, 2011ایو ااداندارس ا تعاط یئت ااداندارس ای حسابداری بیوالوللی تدنیو
میشعس که ی
بهایوترتی

نهاس مسدقش جهانی سر لندن اات ن  19هضع از کشعر ای مخدلف سارس.

ااداندارس ای بیوالوللی حسابداری ن ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری

مالی ،امرنزه تحت هنعان ااداندارس ای بیوالوللی حسابداری بیان میشعند ( IASB,
.)2014

حرکت به اوت ابگم سر بیش از  140کشعر سنیا ،یکی از مهمتریو تغییرات مقرراتی
چشمگیر سر تاریخ حسابداری محسعب میشعس ()Dask et al., 2015؛ اما باید سر نظر
ساشت که پیاسهاازی ابگم سر کشعر ای مخدلف با چالش ایی وراه بعسه اات
).)Mantzari and Georgiou, 2019; Defond et al., 2019
سر ایران نیز بهکارگیری ابگم سر اال ای اایر به معضع جدی ن باا ویدی
تبدیششده اات .مطابق با ابالغیه معرخ  1955/ 10/55اازمان بعر
شرکت ا ن نهاس ای مالی ثبتشده نزس اازمان بعر
شرکت ای فرهی ن نابسده آن ا ،سر

ن انراق بهاسار« ،کلیه

ن انراق بهاسار ن بهتبع آن،

عرت ای مالی که از تاریخ  1955/01/01ن

بعدازآن شرن میشعس ،مجاز به تهیه عرت ای مالی «تلفیقی» یا «مجوعهه» مبدنی بر
ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی میباشند .سر ایو اصعص عرت ای مالی
شرکت ا لی (جداگانه) باید مطابق با ااداندارس ای حسابداری ایران تهیه ن ارائه شعس ن
لزنمی به تهیه ن ارائه عرت ای مالی تلفیقی بر ااا

ااداندارس ای حسابداری ایران

نویباشد .بدیهی اات تهیه ن ارائه عرت ای مالی شرکت ا لی (جداگانه) مطابق با
)1. International Financial Reporting Standards (IFRS
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ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی بههنعان مکوش بالمانع اات» .نکده جال تعجه
سر ایو ابالغیه ،لزنم تهیه عرت ای مالی جداگانه مطابق با ااداندارس ای حسابداری ایران
اات که ازجوله سالیش آن می تعان به کا ش اثرات اقدصاسی ناشی از بهکارگیری ابگم
ازجوله مسائش مربعط به مالیات ،شنااایی خاایر ن تقسیم اعس اشاره کرس .بههنعانمثال،
ابگم اندازهگیری ارزش منصفانه را برای بسیاری از اقالم عرت ای مالی اادیاری یا
اجباری نوعسه اات که ایو امر میتعاند اثرات قابشمالحظهای بر اعس شرکت ا ن سرندیجه
مالیات هولکرس آن ا ساشده باشد .ازآنجاکه مالیات بر ااا

اظهارنامه شرکت ماسر مطالبه

ن ن عل میشعس ،ازایورن ،تأکید بر تهیه عرت ای مالی تلفیقی مبدنی بر ابگم ن لزنم
تهیه عرت ای مالی جداگانه مبدنی بر ااداندارس ای ایران از برنز مسائش ن مشکالت
مالیاتی پیشگیری میکند .وچنیو تأکید بر تهیه عرت ای مالی تلفیقی مبدنی بر ابگم
میتعاند شرن مناابی بهمنظعر ایجاس آماسگی سر شرکت ا جهت ترنیس ابگم ن مدیریت
اثرات اقدصاسی تغییر رهیم حسابداری از ملی به بیوالوللی باشد .الزم به خکر اات که
مطابق با ابالغیه مذکعر ،اال  1959برای الزام ناشران بزر

پذیرفدهشده سر بعر

انراق

بهاسار تهران جهت تهیه عرت ای مالی مبدنی بر ابگم سر نظر گرفده شده اات .سر ایو
اصعص ،اازمان بعر

ن انراق بهاسار سر آبان ماه اال  59به عرت سقیقتر مصاسیق

اعس از شرکت ایی که ملزم به رهایت ابگم میباشند را ابالغ نوعس که هبارتاند از :کلیه
بان

ا ،مؤاسات اهدباری ن شرکت ای بیوه ثبتشده نزس اازمان بعر

ن انراق بهاسار ن

انراق بهاسار تهران ن فرابعر

ایران که ارمایه

کلیه شرکت ای پذیرفدهشده سر بعر

ثبتشده آن ا  000ر  10میلیارس ریال ن بیشدر از آن اات.
طبق ایو ابالغیه  77شرکت سر زمان انجام ایو تحقیق مشوعل تهیه عرت ای مالی
تلفیقی بر مبنای ابگم بعسهاند .بررای پژن شگران سر اامانه کدال نشان ساس که فقط ی
شرکت سر نعت فعالس ایو الزام را رهایت کرسه اات .لذا مسئله ا لی ایو تحقیق
شنااایی ن ارزیابی اقدامات شرکت ای مشوعل سر راادای پرنهه پیاسهاازی ابگم میباشد.
نضعیت اجرا ن میزان پیشرفت پیاسهاازی ابگم ن سرک شرکت ا از مزایا ن چالش ایی
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که سر پیاسهاازی ااداندارس ای بیوالوللی با آن معاجه سدند ،معرسبررای قرار گرفده
اات؛ بههبارتسیگر ،سر ایو تحقیق مطابق با تجربه زیسده مدیران شرکت ای مذکعر به
ایو امر پرسااده شده اات که ابگم چه مزایایی برای ایو شرکت ا ساشده ن آن ا را
هالقهمند به ابگم ن فرا م کرسن امعر مربعط به پیاسهاازی آن نوعسه اات ن سر مقابش چه
چالش ایی را برای آن ا ایجاس کرسه ن مانع از اجرای کامش ن سقیق ااداندارس ای مذکعر
شده اات .سرنهایت ،ایو تحقیق طبق تجربه هولی بهساتآمده سر شرکت ای فعقالذکر،
نضعیت حوایت ن پشدیبانی یئتمدیره ن رنیه ای اایر هعامش حاکویت شرکدی که الزمه
معفقیت چنیو پرنهه ایی اات را مسدند نوعسه اات.
با تعجه به مطال

فعق ،سانشافزایی ایو تحقیق نسبت به تحقیقات قبلی ارائه شعا د

تجربی از تجربه زیسده مدیران شرکت ای مشوعل تهیه

عرت ای مالی مبدنی بر

ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی سر پیاسهاازی ن اجرای ااداندارس ا ن الزامات
قانعنی مربعط اات.

پیشینه پژوهش
حامیان ابگم ااددالل میکنند که اادفاسه از ایو ااداندارس ا کیفیت گزارشگری مالی را
افزایش میس د ن برای ارمایهگذاران مزایای زیاسی سارس .مخالفان ااددالل میکنند که
مجوعههای از ااداندارس ا به سلیش تفانت ای معجعس بیو کشعر ا برای وه مناا

نیست

()Soderstrom and Sun, 2007؛ بنابرایو ،مشخص اات که مجوعهه ااداندارس ای
گزارشگری مالی بیوالوللی ،کامش ن باکیفیت اات .ارزیابی ای انجامشده تعاط اازمان
بیوالوللی کویسیعن ای بعر
ی

ن انراق بهاسار 1مؤید مناا

بعسن ایو ااداندارس ا بههنعان

مجوعهه باکیفیت اات ( .)IOSCO, 2008سر ارزیابی ریس

کشعری ایران که

تعاط اازمان وکاری ای اقدصاسی 2انجام میشعس ،از کیفیت ااداندارس ای حسابداری
ملی ارزیابی مطلعبی نشده ن نوره ایران سر ایو بخش کودر از ااداندارس اات ن از ایو بابت
)1. International Organization of Securities Commissions (IOSCO
)2. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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کشعر مدحوش زینه ایی میشعس .برای مثال مجوعهه ااداندارس ای ملی برای از رنیداس ا
ن معامالت را پعشش نداسه که منجر به مشکالتی سر گزارشگری مالی شده اات که نوعنه
آن هدم شناات تعهدات مزایای بازنشسدگی تا چند اال گذشده میباشد ن نعز سر معرس
زینه ای پس از بازنشسدگی غیر از مسدوری بازنشسدگی تعهدات بهسرادی ثبت نویشعس.
ایو امر معج

کودر نشان ساسه شدن بد ی ا ن تعهدات ن زینه ا ن باالتر گزارش کرسن

اعس ن اعس انباشده ن نسبت کفایت ارمایه سر بان

ای سنلدی میشعس ن کیفیت

عرت ای مالی آن ا را معرسترسید قرار میس د .سر ایو اصعص الزم به خکر اات که
سر اه بان

سنلدی اصع ی شده ،کسری خایره مزایای بازنشسدگی ن مشکالت

اکچعئری که با الزام بعر

انراق بهاسار تهران سر زمان پذیرش ایو بان

شنااایی شده اات ،وچنان سر قال

ی

ا سر اال 68

بند گزارش حسابرای مالحظه میشعس .ضوو

ایوکه قبش از آن تاریخ ،ایو رابطه حجم زیاسی تعهد ن زینه به سلیش فقدان ااداندارس ملی
سر حساب ای آن ا ثبت نشده بعس.
پذیرش مجوعهه ناحدی از ااداندارس ای حسابداری باهث بهبعس کیفیت اعس،
قابلیت مقایسه بیشدر عرت ای مالی ،افزایش شفافیت ن کا ش ریس
برآن ،عرت ای مالی با قابلیت مقایسه به ارمایهگذاران بالقعه کو

میشعس .هالنه
میکند تا اطالهات

مالی شرکت ای ساالی را با شرکت ای هضع بازار ای ارمایه اارجی مقایسه کنند
( .)Houqe et al., 2016باید تعجه ساشت که هلیرغم توام ایو مزایا ،معانعی نیز بر ار راه
وا نﮓاکازی نجکعس سارس ،ازجوله ایوکه ااداندارس ای حسابداری با تعجه به انضا
اقدصاسی ن ایاای ر کشعر تعدیش شده اات ن یکنعااتاازی بدنن سر نظرگرفدو ایو
شرایط امکانپذیر نیست ( .)Ball, 2006سرندیجه ،وا نﮓاکازی نیاز به رص زینکه ن
زمکان قابشتعجهی سارس .وچنکیو نجکعس تفکانت قابشمالحظه بکیو رنش ای حسابداری،
فقدان نیرن ای آمعزشسیده برای بهکارگیری ابگم ن نبعس زیرااات ای قانعنی ن مقرراتی
ن نیز زیرااات ای حرفهای سر اطح بازار ارمایه ن شرکت ا ،از سیگر معانع ن
تهدید ای مربعط به پیاسهاازی ابگم میباشد (رحوانی ن وکاران.)1955 ،
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سر اسامه مزایا ن چالش ای بهکارگیری ابگم به عرت مخدصر معرساشاره قرار
میگیرس:

مزایای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
ابگم مجوعهه کاملی از ااداندارس ای حسابداری اات که برای توامی معامالت ن
رنیداس ای مالی ن اقدصاسی ،ضعابط شناات ،اندازهگیری ن گزارشگری ن افشا تعییو
نوعسه اات .سر ایران نبعس برای از ااداندارس ای حسابداری معج

شده بعس که برای از

معامالت ن رنیداس ای مالی شرکت ا شنااایی ن گزارش نشعس که ایو معضع ندایس
اقدصاسی قابشمالحظهای به وراه ساشت .بههنعانمثال ،فقدان ااداندارس سر اصعص
م زایای بازنشسدگی معج

شد االیان مدواسی ارقام انگیو تعهدات مالی شرکت ای

سارای طرح بازنشسدگی با مزایای معیو شنااایی ن گزارش نشعس .ایو سر حالی اات که با
پذیرش ن بهکارگیری ابگم ایو مشکش تخفیف یافده اات .باایونجعس ،زینه ای سرمانی ن
سیگر زینه ای پس از بازنشسدگی وچنان اندازهگیری ن گزارش نویشعند.
سرباره سیگر مزایای اادفاسه از ابگم ،میتعان گفت با پذیرش ایو ااداندارس ا ،ی
ناحد تجاری میتعاند عرت ای مالی اعس را با ا عل مشابه شرکت ای رقی

اارجی

ارائه کند .سرندیجه قابلیت مقایسه بیو اطالهات ایو شرکت ا نجعس سارس ن هالنه بر آن
شرکت ای ماسری که شرکت ای تابعه آن ا سر کشعر ایی فعالیت سارند که ابگم را
پذیرفدهاند ،ی

زبان مشدرک حسابداری اعا ند ساشت (باقرآباسی ن وکاران.)1959 ،

شرکت ایی که ااداندارس ای بیوالوللی حسابداری را سر ایسدم گزارشگری اعس اهوال
کرسند ،سارای کیفیت حسابداری باالتری سر سنره ای پس از اهوال ایو ااداندارس ا نسبت
به سنره ای قبش از آن بعسند (.)Barth et al., 2006

چالشهای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
از سیدگاه ای زیربنایی ابگم ،تأکید بر ارزش ای منصفانه اات .ایو ااداندارس ا قصد
سارند تا اادفاسه از ارزش ای منصفانه را جایگزیو مبنای بهای توامشده تاریخی کنند .سر
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شرایط کنعنی بهساتآمده آنرسن اطالهات مربعط ن قابشاتکا سر معرس ارزش ای
منصفانه ،از مهمتریو چالش ایی اات که تهیهکنندگان اطالهات مالی ن بهتبع آن
حسابراان با آن رنبهرن سدند .زمانی که بازار فعال نجعس ندارس ،قیوت ای بازار سر
سادر

نخعا د بعس ،بنابرایو برآنرس ا باید بر ااا

سرجه هدم اطوینان افزایشیافده ن بر ریس

اایر اطالهات عرت گیرس ،لذا

تحریف باا ویت عرت ای مالی تعاط

اح کار تأثیر میگذارس ( یئت ااداندارس ای بیوالوللی حسابداری.)5019 ،
از سیگر چالش ای پیاسهاازی ابگم ،نا وا نگی آن با برای از مقررات کشعر ا
اات .یکی از زمینه ای مقرراتی که هودتا نا وا نگی ایی با ابگم سارس ،قعانیو ن مقررات
مالیاتی ااتGassen and Sellhorn, 2007( .؛ اعشطینت ن رحیویان.)1969 ،
اثربخشی سر اادفاسه از ابگم سر کشعر ای سرحالتعاعه ،نیاز به منابع انسانی
آمعزشسیده سارس تا ااداندارس ا قابشفهم ن کاربرسی باشند .سر حال حاضر فقدان پرانش
ناجد شرایط سر ایو زمینه چالش بزرگی اات که شرکت ا با آن رنبهرن سدند .یکی از
چالش ای ا لی سر اجرا ن فرآیند پیاسهاازی ،کوبعس حسابداران ن حسابراانی اات که
ازنظر فنی مهارت اجرای ابگم را سارند ( .)Abiodun and Asamu, 2018از طرص سیگر،
مطابق با ندیجه تحقیق نلی زاسه ن وکاران ( )1955ایسدم آمعزشی کشعر سر حال حاضر
آماسگی الزم برای آمعزش ابگم را ندارس ن ازلحاظ اساتید آگاه و باتجربه در این زمینه،
کتب و متون آموزشی مناسب و همچنین امکانات الزم جهت آموزش ابگم دچار کمبود
است.
نجعس ی

نرمافزار مالی برای شرکت ا که سارای رنیکرسی جهت نگهداشت

ثبت ای حسابداری بر مبنای ااداندارس ای ساالی ن ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری
مالی باشد میتعاند برای حسابداران حرفهای بسیار اعسمند باشد ( اشم نیا ن
ااکسار .)1958،سر حال حاضر هدم نجعس ایسدم ای اطالهاتی به رنز ن مناا
پیاسهاازی ابگم یکی سیگر از چالش ای بهکارگیری ایو ااداندارس ا اات.

جهت
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چالش سیگر سر اجرای ابگم ،ما یت پیچیده برای از ااداندارس ا اات .برای برای
کس نکار ا ،معیار ای ارمایهای کرسن زینه ای تحقیق ن تعاعه سنر از ناقعیت
اقدصاسی به نظر میراد .هدم اطوینان سر ابگم ازجوله ااداندارس ابزار ای مالی بر مؤاسات
مالی تأثیر سارس (.)Jermakowicz, 2004
برای حوایت از پیاسهاازی پایدار ابگم باید منابع الزم ن کافی برای شرکت ا ن
تهیهکنندگان سر نظر گرفده شعس .فقدان گرنه ای مشعرتی برای پااخ ساسن اریع به
نگرانی ای اادفاسهکنندگان ن ارائه ادمات ن رفع ابهامات ،از مهمتریو معانع اجرایی ابگم
میباشد.)Odia and Ogiedu, 2013( .
ندیجه تحقیق ابعبکر ( )5015نشان میس د هدم آماسگی برای پذیرش ابگم ،سشعاری
سر سرک ن اجرای آن ا ،تفانت بیو ااداندارس ای ملی ن ابگم ن اندازهگیری ارزش
منصفانه مهمتریو چالش ا سر پذیرش ااداندارس ای مذکعر اات .وچنیو ایو تحقیق
نشان ساس بهبعس کیفیت گزارشگری مالی ،شفاصاازی گزارشگری ن جذب ارمایهگذاران
جدید از ا لیتریو مزایایی اات که شرکت ا اندظار سارند از اجرای ابگم به سات آنرند.
چیکاگع ن وکاران ،)5016( 1تحقیقی را با معضع مزایا ن زینه ای پیاسهاازی ابگم
از منظر مدیران مالی سر بازه زمانی  5014-5019انجام ساسهاند .آن ا سریافدند که سر اکثر
شرکت ا نگرانی ای هودهای سرباره پیاسهاازی ابگم نجعس سارس .هدم اطوینان از تفسیر
ااداندارس ا ،آمعزش کارکنان ،ایسدم ای فنانری اطالهات ،سانش فنی ن تفانت بیو
ااداندارس ای ملی ن ااداندارس ای مذکعر بههنعان نگرانی هوده ایو شرکت ا گزارش
شده اات .بهاحدوالزیاس شرکت ای بزر

به سلیش مقایسهپذیری عرت ای مالی سر

اطح بیوالوللی بیشدر از مزایای ابگم اادفاسه میکنند.
مچنیو بر ااا

ندایس بهساتآمده از تحقیق الیوانی ن راعلی ()1958

وا نﮓاازی ااداندارس ای حسابداری ایران با ااداندارس ای بیوالوللی ازنظر افراس فعال
سر حرفه حسابداری با چالش ایی رنبرنات .لیکو هلیرغم نجعس چالش ا نباید دص
1. Chikako et al
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وا نﮓاازی ناسیده گرفده شعس .پااخس ندگان معدقدند پذیرش ن بهکارگیری ابگم از
حیث زینه تعجیهپذیر بعسه ن قابلیت مقایسکه اطالهات مالی را افزایش ساسه ن مربعط بعسن
ن شفافیت بیشدری را سر پی اعا د ساشت ن احدوال اقدامات غیرقانعنی شرکت ا را کا ش
ساسه ن معج

جذب ارمایه اارجی اعا د شد.

رحوانی ن هلیپعر ( 10 ،)1965هامش را بههنعان معانع پذیرش ابگم شنااایی کرسند
که به ترتی

ا ویت هبارتاند از هدم آمعزش ااداندارس ای بیوالوللی سر سانشگاه ا ،هدم

حضعر مؤثر سر مجامع حرفهای حسابداری ن بازار ای مالی ،هدم گسدرش بازار ارمایه
بههنعان ی

بعر

بیوالوللی ن معانع ارمایهگذاری اارجی سر ایران ،ایسدم ن قعانیو

مالیاتی کشعر ،پاییو بعسن اطح مباسالت بیوالوللی بهاصعص ازلحاظ تأمیو منابع مالی،
نگرانی از هدم سرک کامش خینفعان ناشی از تغییرات ،فقدان زیرااات ای اقدصاس
تعاعهیافده مانند بازار ای مدشکش سر کشعر ،تفانت محیط کس نکار ،ااادار ارمایه ن
مالکیت سر کشعر ،فقدان آشنایی حسابداران (تهیهکنندگان اطالهات) ،اادفاسهکنندگان ن
حسابراان با ااداندارس ای بیوالوللی حسابداری ،نفعخ برای از شرکت ای بزر
بان

ن

ا سر کشعر.

پرسشهای پژوهش
با تعجه به مبانی نظری ن پیشینه تحقیق ن با هنایت به الزامات اازمان بعر
مبنی بر لزنم تهیه عرت ای مالی تلفیقی برای از شرکت ا (کلیه بان

ن انراق بهاسار
ا ،مؤاسات

اهدباری ن شرکت ای بیوه ثبتشده نزس اازمان بعر

ن انراق بهاسار ن کلیه شرکت ای

انراق بهاسار تهران ن فرابعر

ایران که ارمایه ثبتشده آن ا

پذیرفدهشده سر بعر

 100000میلیارس ریال ن بیشدر از آن اات) مطابق با ابگم از اال  1959ن وچنیو به سلیش
ا ویت کس

شناات از اقداماتی که تاکنعن شرکت ای مشوعل پیاسهاازی ابگم سر

جهت ایو پرنهه انجام ساسهاند ن نیز تجربیات مدیران ایو شرکت ا از چالش ا ن مزایایی
که تاکنعن با آن معاجه بعسه ن بر اقدامات ایشان سر راادای پرنهه مذکعر اثرگذار بعسه
اات ،پراش ای ایو تحقیق به شرح زیر طراحی شده اات:
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 .1شرکت ای مشوعل پرنهه پیاسهاازی ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی،
تاکنعن چه اقداماتی را سر راادای اجرای ن پیاسهاازی آن انجام ساسهاند؟
 .5چالش ا ن مزایای پیاسهاازی ااداندارس ای بیوالوللی گزارشگری مالی سر
شرکت ای مشوعل چیست؟
 .9حوایت یئت مدیره ن اایر ارکان حاکویت شرکدی سر اجرای ااداندارس ای
بیوالوللی گزارشگری مالی سر شرکت ای مشوعل چگعنه اات؟

روش
تحقیق حاضر ازجوله تحقیقات پیوایشی ن کاربرسی اات .سر تحقیق حاضر از پراشنامه
اادفاسهشده اات .مقیا

اندازهگیری بهکاررفده سر ایو تحقیق ،طیف لیکرت میباشد.

تعزیع پراشنامه بیو  77شرکت مشوعل که جامعه آماری پژن ش را تشکیش میس ند ،از 8
شهریعر  1957شرن شد ن تا پایان مهر  1957به طعل انجامید .پااخ  95پراشنامه سریافت
شد که  19پراشنامه از بان
مشوعل ابگم اات .سر ر ی

ا 16 ،پراشنامه از بیوه ا ن  58پراشنامه از سیگر شرکت ای
از شرکت ا ی

پراشنامه تعاط مدیر رسه باال یا اهضای

کویده ابگم ن یا افراس سرگیر با ابگم پر شده اات.
از معیار الفای کرننباخ برای آزمعن پایایی ابزار اادفاسه شده اات .مقدار الفا 0/775
به سات آمد که نشانس نده میزان پایایی مطلعب اات؛ بنابرایو بر مبنای ندایس حا ش از
آزمعن ای فعق میتعان قابلیت اهدواس پراشنامه را اادنداج نوعس.
بهمنظعر بررای رنایی پراشنامه تحقیق ،برای اادخراج گعیه ای پراشنامه از
ماتریس نظری اادفاسه شد .اپس پراشنامه بهنایله اااتید ن افراس آشنا ن آگاه به معضع
معرسبررای قرار گرفت ن منجر به ا الحاتی شد .پراشنامه نهایی بیو وه جامعه آماری
تعزیع شد.
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یافتهها
مشخصات شرکتهای پاسخدهنده
نع شرکت سر جدنل  1مشخصشده

تعداس شرکت کنندگان سر ایو تحقیق به تفکی

اات .وچنیو برای از اطالهات مربعط به پااخس ندگان سر جدانل شواره  5تا  4ارائه
گرسیده اات .الزم به خکر اات که اوت اازمانی افراس پااخس نده مدیر مالی یا
کارشنا

ارشد ناحد مالی شرکت ای مشوعل بعسه اات.
جدول  .1توزیع فراوانی مطلق و درصدی به تفکیک پاسخدهندگان
تعداد پاسخدهندگان

درصد از کل پاسخدهندگان

نوع شرکت
ا

19

59%

بیوه ا

16

91%

سیگر شرکت ای بعرای

58

44%

جوع پااخس ندگان

95

%100

بان

جدول  .2توزیع فراوانی مطلق و درصدی جنسیت پاسخدهندگان
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

6

%14

مرس

91

%68

جوع

95

%100

جدول  .1توزیع فراوانی مطلق و درصدی تحصیالت پاسخدهندگان
تحصیالت

فراوانی

درصد

لیسانس

6

%14

فعقلیسانس

95

%88

سکدرا

15

%50

جوع کش

95

%100
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جدول  :7توزیع فراوانی مطلق و درصدی تجربه کاری پاسخدهندگان
تجربه کاری

فراوانی

درصد

کودر از  9اال

4

%7

 9تا  10اال

9

%6

 10تا  19اال

90

%91

باالتر از  19اال

50

%94

جوع کش

95

%100

وضعیت اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در شرکتهای مشمول

سر بخش نخست ،اطالهات مرتبط با چگعنگی تعریف پرنهه پیاسهاازی ابگم ،نضعیت
اجرا ن اازمانس ی آن ،سر جدنل  9به تفکی

نعت بان

 ،بیوه ن سیگر نایع ارائه شده

اات:
جدول  .5چگونگی تعریف پروژه و سازماندهی اجرای ابگم
اجرا و پیادهسازی استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی

بانک

بیمه

پاسخدهندگان

بله

خیر

بله

خیر

شرکت شرن به اجرای ابگم نوعسه اات.

%50 %60

%89 %100 0

%99

%45

%91

شرکت توایش به اجرای سانطلبانه ابگم سارس.

%90 %15 %66 %94 %48

%90

%97

%49

%15 %100 0

%75

%50

%60

%94 %76 %55 %94 %48

%88

%99

%87

مسئعل پرنهه ابگم سر شرکت مشخص شده اات%89 %98 %44 %94 %48 .

%99

%94

%48

%60

%50

%51

%5

%89 %59 %77 0 %100

%99

%77

%59

شرکت برنامه ن سادعرالعوش مدننی برای اجرای
ابگم تهیهکرسه اات.
زمانبندی اجرای ابگم سر شرکت مشخص شده
اات
شرکت برای اجرای ابگم ،نیاز به آمعزش کارکنان
فعلی سارس.
شرکت برای اجرای ابگم ،از نیرنی مدخصص
برنناازمانی اادفاسه میکند.

بله خیر بله خیر

دیگرشرکتها

کلیه

%94 %48

0 %100 0 %100
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ا ن مچنیو

وانطعر که سر جدنل شواره  9مشا ده میشعس بیش از  60سر د بان

بیش از  89سر د اایر شرکت ا فرایند اجرای ابگم را آغاز کرسهاند .سر مقابش یچکدام
از شرکت ای بیوهای که سر تحقیق شرکت کرسهاند ،ایو فرایند را آغاز نکرسهاند.
بیش از  97سر د پااخس ندگان توایش به اجرای ابگم سارند 48 .سر د بان

ان

 15سر د اایر شرکت ای پااخس نده برنامه ن سادعرالعوش مدنن برای اجرای
ااداندارس ای بیوالوللی تهیه کرسهاند .یچکدام از شرکت ای بیوه پااخس نده برنامه
مدننی برای اجرای ااداندارس ای بیوالوللی ندارند.
سر  99سر د شرکت ای پااخس نده زمانبندی اجرای ابگم مشخصشده ن سر 94
سر د آن ا مسئعل اجرای پرنهه ابگم تعییو گرسیده اات .توام بان

ا ن شرکت ای

بیوه ن بیش از  60سر د سیگر شرکت ای پااخس نده اخهان کرسهاند که برای اجرای
ابگم نیاز به آمعزش نیرن ای فعلی اعس سارند .توام بان

ا 77 ،سر د بیوه ا ن  89سر د

شرکت ای پااخس نده برای اجرای ابگم از نیرنی برنناازمانی اادفاسه میکنند.

مزایا و چالشهای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
سر اسامه مزایا ن چالش ای ابگم از سید پااخس ندگان سر جدانل زیر ارائه شده اات .الزم
به خکر اات که ندایس ارائه شده سر جدانل  8ن  7سرناقع ندیجه بهساتآمده از تجربه هولی
مدیران شرکت ای مشوعل پرنهه تهیه عرت ای مالی مبدنی بر ااداندارس ای مذکعر
میباشد.
جدول  .6مزایای پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
شاخص
بهبعس قابلیت مقایسه

منبع
گعرسنن ن ناتاشا ()5017
رحوانی ن وکاران ()1955

ارتقای کیفیت

گعرسنن ن ناتاشا ()5017

گزارشگری مالی

رحوانی ن وکاران ()1955

رفهجعیی سر زمان ن
زینه

گرانند ()1954

میانگین اماره  tدرجه آزادی سطح معناداری
4/978

95/580

96

0/00

4/996

45/785

96

0/00

4/066

90/891

96

0/00
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جدول  .4چالشهای پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
شاخص

رفرنس

میانگین اماره t

درجه

سطح

آزادی

معناداری

لعنااکع ()5015
ارزش منصفانه

تان ن وکاران ()5011

56/689 9/964

96

0/00

بال ()5008
اادرجیع

()5008

ابر اتینگر ن کلعادرمو
ایسدم مالیات ن قعانیو کشعر

()5007

95/509 9/695

96

0/00

مقدمه ااداندارس ای
حسابداری ایران
هدم آمعزش حسابداران ،تهیهکنندگان ن ابیدنن ن ااامع ()5016
اادفاسهکنندگان
ایسدم ای اطالهاتی
محیط اقدصاسی
پیچیدگی ن هدم اطوینان
فقدان سادعرالعوش اجرایی برای
شرکت ا
زینه ای بهکارگیری

90/470 4/559

96

0/00

مراسی ن رضایی (97/774 4/566 )1959

96

0/00

94/895 9/546

96

0/00

جرماکعنیچ ()5004

45/849 9/881

96

0/00

انسیا ن انگیدن ()5019

49/481 4/149

96

0/00

49/689 9/750

96

0/00

زاکاری ()5018

ایدی ن وکاران ()1958
بشیری منش ()1969

اعگعلف ن نلف ()5006
کرزبر ()1954

با تعجه به ندایس باال ،بهبعس قابلیت مقایسه ،ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ن رفهجعیی
سر زمان ن زینه ،ازجوله مزایایی اات که معج

ترغی

شرکت ای مشوعل به انجام

اقداماتی سر راادای پرنهه بهکارگیری ابگم گرسیده اات .باایونجعس ،ایو شرکت ا برای
انجام ایو مهم با مشکالت ن چالش ایی سر زمینه ای ارزش منصفانه ،قعانیو ن مقررات
کشعر ،هدم آمعزش حسابداران ،تهیهکنندگان ن اادفاسهکنندگان از ااداندارس ای
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بیوالوللی ،ایسدم ای اطالهاتی ،محیط اقدصاسی ،پیچیدگی ن هدم اطوینان ااداندارس ای
بیوالوللی ،فقدان سادعرالعوش اجرایی برای شرکت ا ن

زینه ای بهکارگیری

ااداندارس ای مذکعر ،معاجه میباشند که ایو چالش ا بر معضع نضعیت اجرای ابگم
تعاط شرکت ا (طبق جدنل شواره  )5اثرگذار بعسه اات.

رتبهبندی عوامل
سر ایو بخش مزایا ن چالش ای اجرا ن پیاسهاازی ابگم از سیدگاه مدیران شرکت ای
مشوعل به تفکی

بان

ا ،بیوه ا ن شرکت ا ،رتبهبندی شده اات .برای انجام ایو

رتبهبندی ،از آزمعن فریدمو اادفاسه شده اات ن ارتباط بیو گزاره ای مندرج سرندیجه
رتبهبندی با شااص ای مربعط به مزایا ن چالش ای بهکارگیری ابگم (جدانل  8ن )7
مشخص شده اات .ندایس نشان میس د که از بیو مزایای معرسبررای ،قابلیت مقایسه،
رفهجع یی سر زمان ن زینه ،ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ن ایسدم ای اطالهاتی
بیشدریو میانگیو را سر کش جامعه آماری کس

کرسهاند.

جدول  .8رتبهبندی مزایا بر اساس به تفکیک شرکتهای پاسخدهنده
رتبه

1

5

9

بانکها

بیمهها

دیگرشرکتها

مقایسهپذیری ن بهبعس سرک

کا ش زینه سادرای به اطالهات

مقایسهپذیری ن بهبعس سرک

گزارشگری

بازار ای ارمایه مخدلف

گزارشگری

(گزاره مربعط به شااص قابلیت

(گزاره مربعط به شااص

(گزاره مربعط به شااص قابلیت

مقایسه)

رفهجعیی سر زمان ن زینه)

مقایسه)

جذب ارمایه اارجی را کاراتر

مقایسهپذیری ن بهبعس سرک

جذب ارمایه اارجی را کاراتر

میاازس.

گزارشگری.

میاازس

(گزاره مربعط به شااص قابلیت

(گزاره مربعط به شااص قابلیت

(گزاره مربعط به شااص قابلیت

مقایسه)

مقایسه)

مقایسه)

ارتقا شفافیت ن کیفیت گزارشگری

جذب ارمایه اارجی را کاراتر

کا ش زینه سادرای به اطالهات

مالی

میاازس.

بازار ای ارمایه مخدلف

(گزاره مربعط به شااص ارتقای

(گزاره مربعط به شااص قابلیت

(گزاره مربعط به شااص

کیفیت گزارشگری مالی)

مقایسه)

رفهجعیی سر زمان ن زینه)
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رتبه

بانکها

دیگرشرکتها

بیمهها

کا ش زینه سادرای به اطالهات ارتقا شفافیت ن کیفیت گزارشگری ارتقا شفافیت ن کیفیت گزارشگری
4

بازار ای ارمایه مخدلف

مالی

مالی

(گزاره مربعط به شااص

(گزاره مربعط به شااص ارتقای

(گزاره مربعط به شااص ارتقای

رفهجعیی سر زمان ن زینه)

کیفیت گزارشگری مالی)

کیفیت گزارشگری مالی)

جدول  .9رتبهبندی چالشها بر اساس آزمون فریدمن
رتبه

بیمهها

بانکها
زینه آمعزش سر اطح شرکت ا ن
اادفاسهکنندگان اطالهات مالی

1

کوبعس حسابداران ن حسابراان که
تفانت قعانیو مالیاتی ن ابگم ازنظر فنی مهارت اجرای ابگم را سارند

(گزاره مربعط به هدم آمعزش

(گزاره مربعط به شااص

(گزاره مربعط به هدم آمعزش

حسابداران ،تهیهکنندگان ن

مالیات ن قعانیو کشعر)

حسابداران ،تهیهکنندگان ن

اادفاسهکنندگان)

اادفاسهکنندگان)

کوبعس نرمافزار مالی که سارای

5

رنیکرسی جهت نگهداشت ثبت ای

هدم نجعس بازار کارا برای

حسابداری بر مبنای سن ااداندارس ملی ن

تعییو ارزش منصفانه

بیوالوللی باشد.

(گزاره مربعط به شااص

(گزاره مربعط به شااص ایسدم

ارزش منصفانه)

اطالهاتی)
کوبعس حسابداران ن حسابراان که
ازنظر فنی مهارت اجرای ابگم را سارند
9

دیگر شرکتها

(گزاره مربعط به هدم آمعزش
حسابداران ،تهیهکنندگان ن
اادفاسهکنندگان)

نبعس شناات کافی ن سرک مناا

از

اجزای عرت ای مالی
(گزاره مربعط به هدم آمعزش
حسابداران ،تهیهکنندگان ن
اادفاسهکنندگان)

نبعس شناات کافی ن سرک
مناا

از اجزای عرت ای
مالی

(گزاره مربعط به هدم آمعزش
حسابداران ،تهیهکنندگان ن

تأکید بر مقدم بعسن قعانیو بر ااداندارس
(گزاره مربعط به شااص مالیات ن
قعانیو کشعر)

اادفاسهکنندگان)
کوبعس نرمافزار مالی که سارای

4

فقدان بازار ای منسجم ن کارا

فقدان بازار ای منسجم ن کارا

(گزاره مربعط به شااص محیط

(گزاره مربعط به شااص

اقدصاسی)

محیط اقدصاسی)

رنیکرسی جهت نگهداشت ثبت ای
حسابداری بر مبنای سن ااداندارس ملی ن
بیوالوللی باشد.
(گزاره مربعط به شااص ایسدم
اطالهاتی)
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حمایت هیئتمدیره در اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
سر پرنهه ای بزر

وانند تغییر رهیم حسابداری نگرش ن حوایت یئتمدیره ی

کلیدی معفقیت پرنهه اات .لذا سر اسامه بر ااا

هامش

ندایس تحلیش پراشنامه ای

جوعآنریشده ،میزان حوایت یئتمدیره ن رنیه ا ن ایاات ای اایر ارکان حاکویت
شرکدی شرکت ا سر قبال اجرای ابگم به شرح جدنل شواره  10گزارش شده اات:
جدول  .14حمایت هیئتمدیره در اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
اجرا و پیادهسازی ابگم
یئتمدیره شرکت از اجرای ابگم پشدیبانی
میکند.
یئتمدیره شرکت سرباره مزایای پذیرش ابگم
کامال تعجیه میباشند.
برای یئتمدیره جلسات تعجیهی سر معرس
اجرای ابگم برگزار شده اات.
کویده را بری برای اادقرار ابگم سر شرکت
تشکیش میشعس.

بانکها

دیگر

بیمهها

کل

شرکتها پاسخدهندگان

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر

%48

%94

%100

0

%100

0

%51

%5

0

%100 %100

0

%99

%47

%94

%48

0

%100

%77

%59

%47

%99

%44

%98

0

%100

%77

%59

%47

%99

%44

%98

جلسات فدگی (ما انه) به عرت منظم برای
وا نگی فعالیت ای الزم برای اجرای ابگم

0

%100

%77

%59

%47

%99

%44

%98

برگزار میشعس.
بهکارگیری ابگم سر اطح عرت ای مالی
تلفیقی بههنعان مکوش عرت ای مالی مبدنی
بر ااداندارس ای ملی ،نگرانی ای یئتمدیره

%99

%47

%99

%49

%47

%99

%91

%45

را کا ش ساسه اات.
اهامدار ا لی شرکت پیگیر اادقرار ابگم سر
عرت ای مالی اات.
شرکت برنامهای برای جذب ارمایهگذاری
اارجی ن نرنس به بعر

ای بیوالوللی سارس.

قضانت ن برآنرس ای حسابداری سر ابگم به

%48

%94

%49

%99

%64

%18

%88

%94

0

%100

%77

%59

%78

%54

%47

%99

%60

%50

%77

%59

%81

%95

%71

%55
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اجرا و پیادهسازی ابگم

بانکها
بله

خیر

بیمهها
بله

خیر

کل

دیگر

شرکتها پاسخدهندگان
بله

خیر

بله

خیر

نحعه قابشمالحظهای مدفانت از رنیه فعلی
شرکت اات ن منجر به تعدیالت قابشتعجه
میشعس.
یئتمدیره نسبت به زینه ای اجرای ابگم
آگا ی سارند.
بعسجه زمانی ن ریالی اجرای ابگم را شرکت
تأمیو کرسه اات.

%48

%94

%77

%59

%85

%91

%88

%94

%60

%50

%99

%49

%99

%47

%40

%15

یئتمدیره توام مشکالت پیشرنی اجرای
ابگم را شنااایی ن راهحش مربعطه را نیز پیش

0

%100

%49

%99

%100

0

%81

%95

بینی کرسه اات.
شرکت توایش سارس ابگم رفا به لحاظ شکلی
اجرا شعس ن نفع اا ی سر پیاسهاازی آن

%60

%50

%77

%59

%81

%95

%81

%95

نویبیند.
تفانت مبالغ عرت ای مالی مبدنی بر ابگم ن
ااداندارس ای ملی تعاط یئتمدیره
(مدیرهامش) معرسبحث ن بررای قرار گرفده

0

%100

%77

%59

%48

%94

%44

%98

اات.
مدیریت معدقد اات اجرای ابگم منجر به
کا ش زینه ارمایه شرکت اعا د بعس.
حسابر

شرکت مشعق ن حامی شرکت سر
فرایند اجرای ابگم اات.

0

%100

%77

%59

%64

%18

%81

%95

%48

%94

%77

%59

%48

%94

%99

%49

مطابق با جدنل فعق ،بیش از  51سر د از یئتمدیره ناحد ای مربعطه ،توایش به اجرای
ابگم سارند .ایو افراس شامش یئتمدیره توام شرکت ای بیوه ا ن اایر شرکت ا ن 48
سر د یئتمدیره بان

ا میباشند.

به اخهان پااخس ندگان سر بیش از  77سر د شرکت ای بیوه ن  47سر د اایر
شرکت ا ،جلسات تعجیهی ،کویده را بری برای اادقرار ابگم سر شرکت ن جلسات
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فدگی (ما انه) به عرت منظم برای وا نگی فعالیت ای الزم برای اجرای پرنهه ابگم
از بان

برگزار میشعس .سر یچی

ای پااخس نده جلسات ن کویده ای مربعطه تشکیش

نویشعس.
 99سر د بان
ابگم سر اطح

ا 99 ،سر د بیوه ا ن  47سر د اایر شرکت ا معدقدند بهکارگیری
عرت ای مالی مبدنی بر

عرت ای مالی تلفیقی بههنعان مکوش

ااداندارس ای ملی ،نگرانی ای یئتمدیره را کا ش ساسه اات.
بیش از  78سر د سیگر شرکت ا ن بیوه ا ،برنامهای برای جذب ارمایهگذاری
اارجی ن نرنس به بعر

ای بیوالوللی سارند .سرایوبیو بان

برنامهای برای جذب ارمایهگذاری اارجی ن نرنس به بعر
حدنس  60سر د از بان

ای پااخس نده یچکدام
ای بیوالوللی ندارند.

ا 77 ،سر د از بیوه ا ن  81سر د از سیگر شرکت ا

معدقدند قضانت ن برآنرس ای حسابداری سر ابگم به نحعه قابشمالحظهای مدفانت از رنیه
فعلی شرکت اات ن منجر به تعدیالت قابشتعجه میشعس.
یئتمدیره  77سر د از شرکت ای بیوه 85 ،سر د از اایر شرکت ا ن  48سر د
از بان

ا نسبت به زینه ای اجرای ابگم آگا ی سارند ن وچنیو معدقدند حسابر

شرکت مشعق ن حامی شرکت سر فرایند اجرای ابگم اات.
سر  60سر د بان

ا ن بیش از  99سر د بیوه ا ن سیگر شرکت ا ،بعسجه زمانی ن

ریالی اجرای ابگم تأمیوشده اات .سر مقابش ایو ناحد ا توایش سارند رفا ایو ااداندارس ا
به لحاظ شکلی اجرا شعس ن نفع اا ی سر پیاسهاازیان نویبینند.
سر  100سر د اایر شرکت ای پااخس نده ،یئتمدیره توام مشکالت پیشرنی
اجرای ابگم را شنااایی ن راهحش مربعطه را نیز پیشبینی کرسه اات .ایو نسبت سر بیوه ا
 44سر د ن سر بان

ا فر اات .هالنه بر ایو ،بحث سرباره تفانت مبالغ عرت ای

مالی مبدنی بر ابگم ن ااداندارس ای ملی تعاط یئتمدیره (مدیرهامش) نیز سر یچکدام از
بان

ای پااخس نده انجام نگرفده ن آن ا اهدقاس ندارند که اجرای ایو ااداندارس ا منجر

به کا ش زینه ارمایه میشعس.
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بحث و نتیجهگیری
مطابق با ندایس بهساتآمده سر ایو تحقیق ،از بیو شرکت ای معرسبررای بیش از 60
ا ن مچنیو بیش از  89سر د اایر شرکت ا فرایند اجرای ابگم را آغاز

سر د بان

کرسهاند .سر مقابش یچکدام از شرکت ای بیوهای که سر تحقیق شرکت کرسهاند ،ایو
فرایند را آغاز نکرسهاند که ایو امر ناشی از الزام بیوه مرکزی به اجرای ابگم از اال 1400
میباشد .وچنیو سر بیش از  48سر د بان

ا ن  15سر د اایر شرکت ای معرسبررای

برنامه ن سادعرالعوش مدنن برای اجرای ااداندارس ای بیوالوللی تهیهشده اات؛ ایو سر
حالی اات که یچکدام از شرکت ای بیوه معرسبررای سر زمان انجام تحقیق ،برنامه
مدننی برای اجرای ااداندارس ای بیوالوللی ندارند .ندایس تحقیق نشان میس د که هلیرغم
ایوکه مدیران شرکت ای معرسبررای سر ایو تحقیق به مزایای بهکارگیری ااداندارس ای
بیوالوللی ناقف میباشند (مهمتریو مزیت سر بان

ا ن اایر شرکت ا بهبعس

مقایسهپذیری ن سر شرکت ای بیوه کا ش زینه سادرای به اطالهات هنعان شده اات)،
باایونجعس ،سر ایو مسیر با چالش ایی معاجه میباشند ن ازجوله سر بان
سر اطح بان

ا زینه آمعزش

ا ن اادفاسهکنندگان از اطالهات مالی ،سر شرکت ای بیوه تفانت قعانیو ن

مقررات با ااداندارس ای بیوالوللی (بهاصعص سر معضع خاایر) ن سر اایر شرکت ا
کوبعس حسابداران ن حسابراانی که ازنظر فنی مهارت اجرای ااداندارس ای مذکعر را
ساشده باشند .هالنه برایو ،ندایس نشان میس د که سر اجرا ن بهکارگیری ابگم ،شرکت ای
معرس بررای سر ایو تحقیق از سرجات مخدلفی از ورا ی ن پشدیبانی نسبی مدیران ارشد ن
اایر هعامش حاکویت شرکدی اعس براعرسار سدند.

پیشنهادهای کاربردی
با تعجه به ندایس ایو پژن ش ن ا ویت باالی اجرای ابگم ،به نظر میراد هلیرغم ایوکه
ت

ت

شرکت ا اقداماتی جهت بهکارگیری ابگم ساشدهاند ،اما هزم ملی جدی برای

پیگیری سقیق پرنهه اجرای ابگم نجعس ندارس ن نهاس ای ناظر ازجوله اازمان بعر  ،بان
مرکزی ن بیوه مرکزی وا نگی الزم برای انجام ایو پرنهه را ندارند .ازایورن ،پیشنهاس
میشعس نهاس ای قانعنگذار ن ااداندارسگذار از طریق برگزاری جلسات مشدرک با اهضای
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یئتمدیره شرکت ا ،بان

ا ن بیوه ا به سغدغه ای آن ا تعجه نوعسه ن با سر نظر ساشدو

تجربه اایر شرکت ا سر ایو زمینه ،را کار ای هولی برای حش مسائش مربعطه ارائه س ند.
مچنیو اازمان بعر
بان

از طریق برگزاری نشست ا ن جلسات منظم ،وا نگی بیشدر با

مرکزی ،بیوه مرکزی ن اازمان امعر مالیاتی ،جهت رفع معانع ن مشکالت پیشگام

شعس .بازار ن تقاضای زیاسی برای آمعزش کاربرسی ن هولی ابگم نجعس سارس ن سانشگاه ا
ن مراکز آمعزش حرفهای میتعانند از ایو فر ت اادفاسه ن نیرنی آمعزشسیده معرسنیاز را
تأمیو کنند .ضونا شرکت ا برای تسریع رنند آمعزش ابگم ،برنامه آمعزشی مدننی را برای
کارکنان اعس تهیه ن آماسه کنند تا ااداندارس ا را به عرت تئعری ن هولیاتی یاس بگیرند.

پیشنهادها برای تحقیقات آتی
ندایس ایو تحقیق نشان میس د هلیرغم حوایت یئتمدیره از بهکارگیری ن اجرای ابگم سر
شرکت ا ،وچنان نضعیت اجرای ااداندارس ای مذکعر سر اطح مطلعبی نویباشد.
سرایوبیو ،با تعجه به ایوکه الزامات اایر اازمان بعر

تنها مدعجه عرت ای مالی

تلفیقی اات ،برای چالش ای مطرحشده تعاط پااخس ندگان مانند تفانت قعانیو ن
مقررات مالیاتی با ااداندارس ای بیوالوللی منطقی به نظر نویراد ن لذا ایو اؤال مطرح
اات که سلیش ا لی هدم اادقبال از اجرای ابگم سر بیو شرکت ا چیست؟ وچنیو با
تعجه به ایوکه اازمان بعر

ن انراق بهاسار نهاس مسئعل پیاسهاازی ابگم سر بیو

شرکت ای تحت نظارت اعس می باشد ،ایو اؤال مطرح اات که چرا ایو اازمان تاکنعن
برنامه ریزی ن اقدامات سقیقی جهت اجرای ااداندارس ای مذکعر ن رفع معانع ن چالش ای
مطرح نداشده اات ن پرنهه پیاسهاازی ابگم به عرت جدی تعاط آن اازمان سنبال نشده
اات؟ ایو اؤاالت میتعاند سر تحقیقات آتی با اادفاسه از ابزار مصاحبه معرس مداقه ن
ناکانی قرار گیرس.
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