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 چکیده

مورد استراتژی شرکت،  مهم در یاطالعات ،گزارشگری یکپارچه .مالی است های صورت و هاگزارش مدیریت، اجزاء سيستم مهمترین از یکی

کشورهای توسعه  درامروزه  .کندجمع آوری میکننده زمينه تجاری، اجتماعی و محيط فعاليت شرکت، نظارت، عملکرد و روشی که منعکس

های مالی و اطالعات منتشر شده توسط موسسات اقتصادی به عنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای نشان دادن وضعيت مالی و یافته، صورت

گذاری یکپارچه سی استاندارددر این پژوهش به روش توصيفی تحليلی سعی شده است به برر .باشدنتایج عملکرد مدیران در این موسسات می

-صورتارائه  در شرایط عادی استانداردهای متفاوتی برای محاسبه سود ودهد نتيجه این پژوهش نشان می .برای گزارشگری مالی پرداخته شود

-میگزارشگری مالی نحوه ها در وجود تفاوت .توجه در نحوه گزارشگری مالی است تفاوت قابل مالی وجود دارد که حاصل این امر وجودهای 

 و به تبع آن کاهش استفاده مطلوب از یذارگیهبيشتر برای سرما هایموقعيتگذار به یهمحدودکننده دسترسی سرما عنوان عامل تواند به

 .سرمایه منجر گردد

 استانداردهای حسابداری، گزارشگری مالی، گزارشگری یکپارچه مالی: های کلیدیواژه
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Abstract 

One of the most important parts of the management system , are reports and financial statements. 

United reporting, gathers important information about firms strategy, performance and the way 

that is reflecting the business field, and social and the environment of the firms activities. Today 

in developed countries, the financial reporting and dispersed informations, is the most important 

source of showing the financial situation in the managers of these companies.  The result of this 

study shows that in the normal situatuions there are different standards for computing the profit 

and presenting the financial reports. 

Keywords: accounting standards, financial reporting, Integrated financial reporting. 
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 مقدمه

 اصلی از ارکان از صحيح یکی مالی اطالعات وجود .مالی است هایصورت و هاگزارش مدیریت، اجزاء سيستم مهمترین از یکی

 قابل راحتی به که هاییقالب فهم، در قابل و موقع به معتبر، اطالعات به گذارانسرمایه .اقتصادی است گيریتصميم اساسی نيازهای

 صحيح، را هاشرکت اطالعات گذاراناست که سرمایه الزم سرمایه بازارهای بقا منظور، برای بدین .باشند نيازدارند وتحليل تجزیه

 (.1391 بدانند )دارابی و جعفری، موقع به و اطمينان کامل، قابل

کننده زمينه تجاری، اجتماعی و مهم درمورد استراتژی شرکت، نظارت، عملکرد و روشی که منعکس یاطالعات ،گزارشگری یکپارچه

در واقع یک نمایش روشن و مختصر از چگونگی انجام وظيفه کند. گزارشگری یکپارچه آوری میمحيط فعاليت شرکت، جمع

 .باشد. این گزارش باید وظيفه گزارشگری عمده شرکت را برعهده گيردسرپرستی و ایجاد و تثبيت ارزش توسط شرکت می

ر اینکه شرکت کند. تفکر یکپارچه مبنی بناميد را منعکس می "تفکر یکپارچه"توان تحت عنوان گزارشگری یکپارچه آنچه که می

داران کمک خواهد کرد تا نه تنها درمورد عملکرد گذشته و گذاران و سایر سهام باشد به سرمایهقادر به ایجاد و تثبيت ارزش می

هدف اصلی هيئت (.  2011حال شرکت بلکه درمورد آینده شرکت اطالعاتی کسب کنند )کميته بين المللی گزارشگری یکپارچه، 

های مالی اعمال المللی است که باید در تهيه صورت لمللی حسابداری، تدوین استانداردهای حسابداری بينا استانداردهای بين

گذاران در باشد که به سرمایهالمللی می ستانداردهای بينا یابی به ميزانی از قابليت مقایسه نيز از اهدافهمچنين دست. شود

های مالی و گزارشگری های مؤسسات چند مليتی در تهيه صورتکاهش هزینههر دو آنان کمک کند و منجر به  هایگيریتصميم

(. در همين راستا این پژوهش سعی در بررسی استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری 2010، 1)استفانو و همکارانمالی شود

 شود.توصيفی تحليلی بررسی می این پژوهش به روشمالی دارد. 

 گزارشگری مالی

 عملکرد مالی، وضعيت درباره شدهبندیطبقه و شدهخالصه اطالعات بازنمایی :از است عبارت مالی هایصورت یا مالی هایگزارش

 اتخاذ در مالی هایصورت کنندگان استفاده از ایگسترده طيفی برای که ایگونه به تجاری، واحد مالی پذیریانعطاف و مالی

 .(1389، و جماليان شود)مهدوی واقع مندفایده اقتصادی تصميمات

 مالی کیفیت گزارشگری

رویکرد اول بر مبنای  .شوندگذار تعریف میاستفاده کننده و حمایت از سرمایهکيفيت گزارشگری مالی برمبنای دو رویکرد نيازهای 

در این رویکرد چند  .شودمیا برای استفاده کنندگان تعيين هکيفيت با توجه به سودمندی گزارش نيازهای استفاده کننده است و

در مدل چارچوب نظری کيفيت  .و مدل استمرار سود وجود دارد 2مدل شامل چارچوب )مفاهيم( نظری گزارشگری، کميته جنکينز

یيدکنندگی و خاصه اندازه گيری( اتکاپذیری )قابليت رسيدگی، بيان صادقانه، بی أارزش پيش بينی، ارزش ت)برحسب مربوط بودن 

                                                           
1 Stefano et al 
2 Jenkins 
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در مدل کميته جنکينز عالوه بر اجزای مدل  .شودذیری اطالعات تعریف و ارزیابی میکامل بودن(، ثبات رویه و مقایسه پطرفی و 

ل جداگانه هر قسمت تجزیه و تحليگيرد: تأکيد قرار می کنندگان به اطالعات دیگر به شرح زیر مورداستفادهچارچوب نظری، نياز 

درک دیدگاه  .وتی دارد، ارائه اطالعات الزم برای درک ماهيت فعاليت شرکت و چشم انداز آنهای متفاها و ریسکتجاری که فرصت

در  .کنندرا متاثر می هاتغييرات مهمی که به سرعت فعاليت ها، درکشرکت نسبت به رقيبان و سایر شرکتمدیریت، درک عملکرد 

تشخيص سود اصلی از سود غير اصلی و  گذار دربتواند به سرمایه های مالی بایدکيد بر این است که گزارشأد نيز تمدل استمرار سو

 (.1388)ثقفی و ابراهيمی، تفکيک نتایج کسب و کارهای اصلی از فعاليت های فرعی کمک کند

داران تعریف برای سهام "افشای کامل و منصفانه "گذاری تاکيد و کيفيت به طور عمده برحسبر رویکرد دوم بر حمایت از سرمایهد

-بحث مدیریت سود را مطرح و برنامه (SEC) آمریکا بهادار از زمانی که آقای لویت رئيس پيشين کميته بورس و اوراق .شودمی

مدل کميته بلوریبون ، استاندارد اصالح  .هایی را برای جلوگيری از آن اعالم و اجرا کرد، این رویکرد بيشتر مورد توجه قرارگرفت

برای ارزیابی کيفيت استانداردهای بين المللی در این  SEC آمریکا، مدل کميته کرک و مدل ۶1شماره  (،SAS)شده حسابرسی

های حسابداری و برآوردهای مورد کاری روشدرجه تهاجمی یا محافظه ها بر شفافيت موارد افشا،در این مدل .گروه قرار دارد

 .شودد میکيأعنوان معيارهای اصلی کيفيت تی کامل به استفاده، یکنواختی و کامل بودن اطالعات، مقایسه پذیری و افشا

به تامين اطالعات مالی برای تصميمات ارزشيابی  رویکرد نيازهای استفاده کننده عمدتاً .این دو رویکرد تفاوت بنيادی دارنددر واقع، 

کنندگان است که اطالعات به استفادهر در پی اطمينان دادن به گذاولی رویکرد حمایت از سرمایهو تخصيص سرمایه تمرکز دارد 

 ممنوعيتی برای با هم به کار گرفته البته مقدار کافی )کفایت اطالعات( و به شکل شفاف )کامل بودن اطالعات( ارائه شده است،

کيفيت باالی گزارشگری مالی عالوه بر کارایی بيشتر  .ها تقویت کننده یکدیگرندو در بعضی زمينه وجود ندارد این دو رویکردشدن 

برای مثال باال بودن  .گرددين کنندگان مالی خارج از شرکت میسرمایه گذاری باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی بين شرکت و تام

به منظور یش هاپروژه (NPV)کيفيت گزارشگری مالی شرکت ممکن است شرکت را مجبور به مثبت کردن خالص ارزش فعلی

مدیریت برای های گری مالی باعث محدود کردن انگيزهاز سوی دیگر کيفيت گزارش .جذب سرمایه توسط سرمایه گذاران کند

 .(2010، 1)کریستين گرددکمی دارند یا ارزش منفی دارند میهایی که ارزش مشغول شدن به فعاليت

 سازی استانداردهای حسابداریهماهنگ

سازی  هماهنگ .سازی حسابداری در سطح جهانی مطرح شده است ی با عنوان هماهنگاکه مسئلهقریبا چند دهه است ت

 .(1393اسکندری، )ممکن مشابه شوند دکند تا حسابداری کشورهای مختلف تا حش میحسابداری به فرآیندی اشاره دارد که تال

المللی شدن بازارهای  های خارجی، بينسرمایهسازی استانداردهای حسابرسی، فرآیندی است که موجب تسهيل جذب  همسان

های موجود در استانداردهای عات مالی، مغایرتالبه منظور افزایش قابليت مقایسه اط .شودالمللی می سرمایه وتجارت بين

ای از عهالمللی، مجمو حسابداری بين .گيرندالمللی شناسایی و مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار می حسابداری در سطح بين

با تند شدن آهنگ جهانی شدن کسب وکار نياز  .شوداصول پذیرفته شده حسابداری است که دامنه آن به سراسر جهان کشيده می

 .(1388اسکات، ) المللی حسابداری افزایش یافته است بين به استانداردهای

                                                           
1 Christian  
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 گذاری گزارشگری مالیاهمیت استاندارد

وجود اطالعات مالی  که در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است، های آگاهانهگيریمهم پاسخگویی و تصميم هایشاخصهیکی از 

د و تقریبا ندهاطالعات مالی را تشکيل می هسته اصلی منابعهای مالی، در حال حاضر صورت .باشدمی شفاف و قابل مقایسه

 .(1391مشایخ و همکاران، ها هستند)حسابداران مسئول تهيه و ارائه این صورت

اقتصادی است ی واحدها( مالی یاهگزارش) مالی یهاآن، صورت اصلیبخش  و است دریافتاطالعات مالی از منابع مختلفی قابل 

زمانی از کيفيت های مالی کنندگان استانداردهای حسابداری، صورت از دیدگاه تدوین .که باید از کيفيت مطلوبی برخوردار باشد

بنابراین با اعمال تغييرات و  .حسابداری تهيه شده باشد برخوردار خواهند بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استاندارهای مطلوب

  .(1393، و همکاران وکيلیهای مالی بهبود ایجاد شود)رود که در کيفيت گزارشملی انتظار مي اصالحات در استاندارهای

نتایج عملکرد وضعيت مالی و جریانات نقدی ترین منبع اطالعاتی برای انعکاس ن مهمهای مالی به عنواجایی که صورتنآاز 

های مالی که همان استاندارهای حسابداری هستند، از واحدهای تجاری شناخته شده است، به همين دليل مبنای تهيه صورت

با کيفيت مطلوب، وضع و تدوین اصول استاندارهای  اهميت بسيار زیادی برخوردار است و یکی از الزامات تهيه و ارائه اطالعات مالی

 .(1390نيکو مرام و فتحی، باشد)ها در عمل میحسابداری و رعایت آن

 کیفی گزارشگری مالی یهاییژگو

 های مالی برای استفادهشود که موجب سودمندی اطالعات ارائه شده در گزارشهایی اطالق میهای کيفی به ویژگیویژگی

بر اساس بيانيه مفاهيم  .سازدگيری را ميسر میشود و دستيابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصميمکنندگان می

 ديیأت قابل فهم بودن و مربوط بودن،و قابليت مقایسه، های مالی تهيه شده چهار ویژگی نظری گزارشگری مالی ایران، برای گزارش

 .(1393در نظر گرفته شده است)بيات و احمدی،  پذیری

 قابلیت مقایسه 

های مالی یک واحد گزارشگر را طی زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با های مالی باید بتوانند گزارشکنندگان گزارش استفاده 

گزارشگر و در طول زمان  در داخل واحدترتيب ضرورت دارد اثرات معامالت و سایر رویدادهای مشابه  بدین .یکدیگر مقایسه نمایند

گيری و گزارشگر مختلف نيز هماهنگی رویه در اندازه گيری و ارائه شود و بين واحدهایبرای آن واحد گزارشگر با ثبات رویه اندازه

 .(1393فرهادی و دوستيان، )ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد

 مربوط بودن 

کنندگان در ارزیابی رویدادهای  ایفای وظيفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصميمات استفادهشود که بر اطالعاتی مربوط تلقی می

 (.1393)بيات و احمدی، های گذشته مؤثر واقع شودتأیيد یا تصحيح ارزیابی ؛گذشته، حال و آینده

 قابل فهم بودن 
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های مالی با مقاصد عمومی گزارش .شدکنندگان قابل درک با شود اطالعات برای استفادهویژگی قابل فهم بودن، موجب می

کنندگان آنها و  ای استفادهواحدهای بخش عمومی باید اطالعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نيازها و متناسب با دانش پایه

های توصيفی برای مثال، توضيحات مربوط به اطالعات مالی و سایر اطالعات و گزارش .بيانگر ماهيت اطالعات ارائه شده باشد

 .کنندگان قابل فهم باشد ای ارائه گردد که به راحتی برای استفادهآوردها و انتظارات باید با زبان ساده نوشته شود و به گونهدست

بندی اطالعات به نحو مناسب باعث افزایش قابليت ادغام و طبقه .یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطالعات، نحوه ارائه آنهاست

 .(1390)ابراهيمی، تواند قابليت فهم اطالعات را افزایش دهدقابليت مقایسه نيز می .شودیفهم آن م

 یید پذیریأت 

تأیيد پذیر بودن به این معنی  .انددهد که اطالعات به صورت صادقانه ارائه شدهتأیيد پذیر بودن به استفاده کنندگان اطمينان می

 تواند اجماع به وجودآورد ولی لزوماً توافق کاملی در مورد این که یک ارائهمستقل میهای های متفاوت و مشاهدهاست که آگاهی

اطالعات کمی برای تأیيد پذیر بودن نيازی ندارند که به صورت یک عدد مشخص  .مشخص، یک ارائه صادقانه است، وجود ندارد

 .(1393ذیر باشند)فرهادی و دوستيان، توانند تأیيد پای از مقادیر ممکن و مربوط میبرآورد شوند؛ بلکه دامنه

 چارچوب گزارشگری یکپارچه

توسعه گزارشگری در  ی بين المللی گزارشگری یکپارچه چارچوبی برای گزارشگری یکپارچه بين المللی ایجاد نموده است کههکميت

زارشات ها جهت آماده کردن گسازمان این چارچوب، رهنمودهای سطح باالیی را به .طول دهه های پيش رو را تسهيل خواهد کرد

جهت اینکه تفکر یکپارچه در سازمان اتفاق بيافتد کمک  دهد، به تأمين سازگاری مفهوم و رویکرد در یک مسير،یکپارچه ارائه می

در  توانندهای گزارشگری تنظيمی ثابت میپارامترهای گسترده در نظام کنندگان با همچنين سياست گذاران و تنظيم .کندمی

 .های گوناگون توسعه پيدا کنندسراسر حوزه

 چارچوب گزارشگری یکپارچه در برگيرنده بهره برداری سازمان و عدم استقالل آن از منابع مختلف و برقراری

منابع و تاثيرات  ، شرکت و همچنين چگونگی دسترسی سازمان به این، انسانی، ذهنی، طبيعی و اجتماعیروابط متنوع مالی، تجاری

 .(2010 ، 1و همکاران هاپوود)باشدها میسازمان بر آن

 پنج اصل کلیدی در گزارشگری یکپارچه

 تمرکز استراتژیک 

 ارتباط اطالعات با یکدیگر 

 گرایش و تمایل به سمت آینده 

 دهی آنهاجامعيت و اشتمال سهامداران و پاسخ 

 انسجام، اختصار، اعتماد و اهميت اطالعات 

                                                           
1 Hopwood et al 
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 :برگيرنده عوامل زیر باشد و همچنين این عوامل باید با یکدیگر دارای ارتباط داخلی باشندگزارش یکپارچه باید در 

 مرور کلی سازمانی 

 عملکرد بافتی، از جمله ریسک ها و فرصت های آن 

 یابی به این اهدافذ اهداف استراتژیک، به منظور دستاتخا 

 نظارت و اعطای پاداش 

 عملکرد 

 (1392 )ودیعی و همکاران،چشم انداز آتی. 
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 نتیجه گیری

که داشتن  اتفاق نظر هستاین  تئوری بعداز ، است مهم امری گزارشگریسازی استانداردهای یکپارچهدر عصر حاضر از انجایی که 

ازارهای برای دسترسی به ب را های اداریینهگذاران است و هزای با کيفيت باال، به سود سرمایهمجموعه واحدی از استاندارده

است،  مشهوددر یک بازار سرمایه یکپارچه، منطق وجود مجموعه واحدی از استانداردها  .دهدکاهش میسرمایه در سراسر جهان 

را بخشد و به کارگيری سرمایه در فراسوی مرزها گزارشگری مالی را بهبود می مجموعه واحد، مقایسه پذیری و درکزیرا که این 

های به موقعيتگذار تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایهها در نحوه گزارشگری مالی میوجود تفاوت .دهدمی رشد

ای های مالی که با استفاده از مجموعهصورت .و به تبع آن کاهش استفاده مطلوب از سرمایه منجر شودگذاری بيشتر برای سرمایه 

گذاری یاری کنند  مختلف سرمایهگذاران را در فهم بهتر شرایط توانند سرمایهشوند، میمیاز استاندارهای حسابداری مشترک ارائه 

های مالی شود و موجبات جذب سرمایه از تواند موجب اطمينان برای سرمایه گذاران در خصوص اعتبار صورتو این امر می

 .های کمتری را فراهم نمایدبازارهای سراسر دنيا با هزینه
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