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 چکيده
از آنجايي كه گزارشگري مالي نقش به سزايي در تصميمات سرمايه گذاري ايفا مي كند در مقاله 

حاضر سعي شده به نقش گزارشات مالي در حمايت از حقوق صاحبان سهام پرداخته شود. 

الي، در تحقيق حاضر همچنين الزم به ذكر است كه علي رغم تنوع استفاده كنندگان از گزارشات م

تنها بر حقوق صاحبان سهام )مهمترين گروه استفاده كننده( تأكيد شده زيرا مسائل مورد بحث در 

مورد حقوق صاحبان سهام مي تواند الگويي براي ساير استفاده كنندگان نيز باشد. در اين راستا 

ويژگيهاي كيفي، قابليت  گزارشگري مالي از جهات مختلف )اهداف، استانداردها، چارچوب مفهومي،

اتكاء، استفاده كنندگان، هزينه ها و روشهاي بهبود آنها( مورد بررسي قرار گرفته است. روش 

تحقيق مورد استفاده از لحاظ جمع آوري اطالعات از نوع تحقيق كتابخانه اي و از لحاظ هدف از 

ق پس رويدادي از نوع نوع تحقيق پس رويدادي، يكي از انواع تحقيق توصيفي بوده است. تحقي

تحقيقات گذشته نگر بوده كه در آن علت و معلول رويدادها پس از وقوع مورد بررسي قرار مي 

گيرد. نتيجه تحقيق به ايجاد يك چارچوب مفهومي در رابطه با فرايند گزارشگري مالي مربوط مي 

اق مي افتد اين خطر شود زيرا در دوره اي كه تغيير در نيازهاي استفاده كنندگان به سرعت اتف

وجود دارد كه گزارشگري مالي از تغييرات عقب مانده و نتواند نيازهاي استفاده كنندگان را برآورده 

سازد، لذا گزارشگري مالي بايد همگام با نيازهاي استفاده كنندگان تغيير كند و در غير اينصورت 

ق نمي شود مگر در سايه وجود اهميت و مربوط بودن خود را از دست خواهد داد و اين امر محق

 .استانداردهاي گزارشگري و وجود يك چارچوب مفهومي مناسب براي گزارشگري مالي

 مطالباتحسابداري ، سرمايه گذاري، سهام، بنگاههاي اقتصاديگزارشگري مالي،  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

ناشناخته ها به اطالعات نيازمند بوده به طوري كه آغاز انسان در تمام طول تاريخ براي شناخت پديده ها و كاهش ابهام پيرامون 

 تاريخ بشر با توانايي او در انباشت اطالعات و مبادله آن مقارن بوده است. در يك واحد اقتصادي كار اصلي مدير تصميم گيري است و مبناي

منطقي اتخاذ نمود. بنابراين اطالعات چيزي تصميم گيري نيز وجود اطالعات است به طوري كه بدون اطالعات درست نمي توان تصميمات 

 (. 42: 8731است كه ابهام را كاهش مي دهد و انسان را به تصميم گيري منطقي و درست وا مي دارد )حسابرس، 
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پيش از شروع هر كاري به عاقبت آن كار مي انديشد و سپس راهكار مناسب را تعيين مي كند خصوصاً اينكه تصميم گيري  سانان

كسب اطالعات بهنگام، صحيح و در خور اتكاء مربوط به فعاليتهاي مالي بنگاههاي اقتصادي يكي از شرطهاي لذا  ه مسائل مالي باشدمربوط ب

بنابراين اطالعاتي كه در فرايند گزارشگري مالي مؤسسات  .(7: 8711و تاالنه،  81: 8731)زادمهر،  سرمايه گذاري است اولية ورود مردم به

بايد به گونه اي باشد كه سرمايه گذاران را در ارزيابي عملكرد مديريت، از لحاظ حفظ و بكارگيري بهينه منابع ياري دهد فراهم مي شود 

سرمايه گذاران در بنگاههاي  نمايندگان سهامداران يعني مديران به مثابه حافظان ثروت و منابع ملي سهامداران و(. 47: 8712)مجتهد زاده، 

اقدامات خود  نتيجه عمليات و از اينرو ضروري است كه مديران حداقل در پايان هر سال مالي گزارشهاي جامعي از ندتلقي مي شو اقتصادي

(. 81: 8712)مجتهد زاده،  شفاف دراختيار سهامداران قرار دهند طور صحيح وه تيجة فعاليت مديران است بن وضع مالي و ةكه دربرگيرندرا 

ناگون از لحاظ هدف و نوع فعاليت، شكل حقوقي و نوع مالكيت تفاوتهاي بسياري با يكديگر دارند اما در اشخاص، مؤسسات و سازمانهاي گو

تمامي مؤسسات يك جنبه مشترك وجود دارد و آن لزوم قضاوت درباره گذشته و تصميم گيري نسبت به آينده است. در تصميم گيري 

كارگيرد كه اطالعات قابل اعتماد و مؤثر بر تصميمات مالي را به موقع فراهم و در مربوط به امور مالي، هر واحد تجاري بايد سيستمي را ب

اختيار تصميم گيرندگان قرار دهد. سيستمي كه اطالعات مالي يك مؤسسه را گردآوري و در اختيار تصميم گيرندگان قرار مي دهد سيستم 

 (. 1: 8711ه مي شود )رضايي، حسابداري است كه در ادامه به عملكردهاي يك سيستم حسابداري اشار

 

 

 1عملکردهاي یك سيستم حسابداري

هر سيستم حسابداري داراي سه عملكرد اطالعاتي، كنترلي و خدماتي است كه مهمترين آنها عملكرد اطالعاتي است و شايد به 

 همين دليل است كه بسياري از صاحبنظران، حسابداري را سيستمي اطالعاتي مي دانند. 

عاتي: مهمترين عملكرد يك سيستم حسابداري عملكرد اطالعاتي آن است. هر سيستم حسابداري بايد اطالعات عملكرد اطال

موجود درباره معامالت، عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يك مؤسسه را گردآوري و بر حسب پول به عنوان مقياس مشترك 

گزارشهايي را فراهم كند كه استفاده كنندگان مختلف بتوانند بر مبناي آن آگاهانه تصميم  اندازه گيري، ثبت و طبقه بندي كند و در نهايت

 گيري نمايند. 

عملكرد كنترلي: عملكرد كنترلي حسابداري بر عملكرد اطالعاتي آن متكي است. در عملكرد كنترلي سيستم حسابداري بايد 

 ايت عمليات، نظارت و كنترل فعاليتهاي يك مؤسسه ياري رساند.اطالعاتي فراهم آورد كه مديران را در برنامه ريزي و هد

عملكرد خدماتي: هر مؤسسه اي افرادي را به خدمت مي گيرد و با اشخاص و مؤسسات مختلفي سرو كار دارد. اين جريان، 

ح به آنان، ايفاي تعهدات در تعهدات و مطالباتي را براي مؤسسه ايجاد مي كند كه تنظيم روابط مؤسسه با ديگران و دادن اطالعات صحي

 سررسيد و وصول به موقع مطالبات، عملكرد خدماتي يك سيستم حسابداري را تشكيل مي دهد. 

 

 گزارشگري مالی
جذب پس اندازهاي راكد و سوق دادن آنها بسوي واحدهاي توليدي و ايجاد امكانات براي مشاركت عموم مردم در توسعه صنايع 

نجات از اهداف اصلي بورس اوراق بهادار هر كشور بشمار مي رود به طوري كه سازمان مذكور مي تواند به عنوان و سهيم شدن در سود كارخا

يك اهرم در كنترل نرخ تورم و افزايش نرخ سرمايه گذاري، نقش حساسي را در جامعه ايفا نمايد. بنابراين جهت نيل به اين هدف سازمان 

اران را به سرمايه گذاري در بازار سرمايه جلب كند. اين امر نيز تابع وجود يك بازار سرمايه شفاف و مذكور بايد بتواند اعتماد سرمايه گذ

روشن است. شفافيت بازار سرمايه خود درگرو گزارشگري مالي درست و به موقع شركتهاي پذيرفته شده در بورس است و بدون وجود چنين 

 (. 11: 8714و خطرات سرمايه گذاري را به موقع تشخيص دهند )اعتمادي، اطالعاتي، استفاده كنندگان نمي توانند فرصتها 

به خصوص صاحبان سهام به علت اهميتي كه براي استفاده كنندگان  رشات مالي محصول نهايي سيستم حسابداري بوده واگز

كميسيون بورس و اوراق بهادار  ز تشكيلقبل ا .روندي رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن هاي مختلف حسابداري بوده است دارد

(sec) مي علت اين افشاهاي ارادي را . مي كردندو منتشر بصورت داوطلبانه گزارشات مالي خود را تهيه تجاري  غلب مؤسسات و واحدهايا

                                                           
بررسي تأثير انتشار گزارشهاي ميان دوره اي بر قيمت و حجم مبادالت سهام شرركتهاي پذيرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار      (. »8711رضايي، جواد ) - 8

  .9، دانشگاه آزارد مشهد، ص پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري ،«تهران
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نست اما پس از بحران داسسه به عموم و سرمايه گذاران و در نهايت جلب سرمايه و سرمايه گذاران ؤجلب اعتماد عمومي، معرفي متوان 

. در درآمدبراي مؤسسات گزارشگري مالي بصورت يك الزام قانوني  8977و پس از تأسيس كميسيون بورس و اوراق بهادار در سال  8949

 جهتنيز ي الزامات ديگركميسيون بورس و اوراق بهادار الوه بر الزامات رابطه با الزامات گزارشگري مالي اين نكته نيز حائز اهميت است كه ع

 و  4الزامات بازار سرمايه از وجود دارد كه به الزامات بازار معروفند و عبارتندگزارشگري مالي 

 (. 33: 1891)فاستر،  3بازارکار الزامات
پس از انقالب صنعتي در اروپا، رفته رفته انديشه جدايي مالكيت از مديريت )تئوري نمايندگي( مطرح شد و در نتيجه مالكان 

نگران اندوخته هاي خود و مديران نيز در انديشه رفع نگراني صاحبان بنگاههاي اقتصادي بودند و براي اينكه مالكان را به طور  همواره

(. به اين ترتيب ساختار جديد 41: 8711پيوسته در جريان امور اين بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالي مي پرداختند )ايلخاني، 

دامنه مسئوليت حسابداري را افزايش داد و ارائه گزارشهاي مالي را بر اساس نياز استفاده كنندگان ضروري ساخت  مالكيت و مديريت،

(. بنابراين گزارشگري مالي فراتر از آنكه گزارش مالي صرف باشند، وسيله اي براي برقراري ارتباط بين شركتها و 24: 8714)حساس يگانه، 

 (.43: 8712ي، صاحبان آنها تلقي مي شود )صيد

از ديرباز موضع شركتها در مورد گزارشگري مالي اين بوده كه اطالعات را در كمترين حد ممكن منتشر كنند تا از اعطاي فرصت 

بهربرداري بيشتر به رقبا جلوگيري شود. بنابراين در رابطه با گزارشگري مالي همواره دو چالش بزرگ پيش روي مديران واحدهاي تجاري 

ته كه يكي از آنها چگونگي برقراري تعادل بين شفافيت گزارشات مالي و عدم ارائه بيش از حد اطالعاتي بوده و ديگري اينكه وجود داش

 (. 42: 8712اطالعات به چه ميزان، براي چه كساني و در چه مواقعي بايد منتشر شود )صيدي، 

 

 4استانداردهاي گزارشگري

ز تدوين استانداردهاي حسابداري مورد بحث قرار داد. زيرا تا زماني كه استانداردهاي استانداردهاي گزارشگري را بايد بعد ا

نمي توان از استانداردهاي گزارشگري سخني به  سسات هر يك روش خاص حسابداري خود را اعمال كنندؤحسابداري تدوين نشده باشد و م

 سسات براساس اين استانداردها انجام شده وؤتا عمليات حسابداري م دنشميان آورد. پس ابتدا بايد استانداردهاي حسابداري وجود داشته با

 89به عنوان مثال در سدة  يك نوع يكنواختي بين اطالعات حسابداري وجود داشته باشد تا بتوان استانداردهاي گزارشگري را نيز تهيه كرد.

انواع صورتهاي مالي معطوف كرده بود و در انتخاب روشها ميالدي قانون تجارت انگليس تالش خود را بيشتر در جهت مشخص كردن  41و 

سسات را آزاد گذاشته بود كه اين قابليت انعطاف فوق العاده براي انتخاب روشهاي حسابداري باعث بروز ؤو استانداردهاي حسابداري م

 گزارشگري مالي بوده است.  مشكالتي در

 ،تهيه صورتهاي مالي قابل مقايسهبراي مرحله اولين كه  استاين صورتها يكي از ويژگيهاي كيفي صورتهاي مالي قابليت مقايسه 

بعد تدوين استانداردهاي گزارشگري يكنواخت است تا اطالعات حسابداري كه ويژگي  تدوين استانداردهاي حسابداري يكنواخت و مرحلة

بايد هم استانداردهاي  ،اي مالي با قابليت مقايسهيكنواختي دارند بصورت يكنواخت نيز گزارش شوند. بنابراين جهت رسيدن به صورته

وجود استانداردها جهت سازماندهي ي را تدوين نمود بطوري كه استانداردهاي گزارشگري يكنواختهم حسابداري يكنواختي تدوين كرد و 

شركتها بخواهند عملكرد گذشته و ر و اگ تصميم گيري سريع ياري مي رساند ثر به اطالعات وؤاستفاده كنندگان را در دستيابي م ،اطالعات

 تا حدي از اين كار جلوگيري مي كند. چشم انداز آينده را بطور فريبنده نشان دهند وجود استانداردها 

عالوه بر اين بسياري از شركتها و مؤسسات با علم به اهميت گزارشگري مالي مؤثر، نياز به مطالعه در زمينه گزارشگري مالي و 

براي بهبود آنرا، ترديد برانگيز كرده و مي پرسند چرا اجازه ندهيم كه بازار سرمايه كيفيت و ماهيت گزارشگري را خود  ارائه پيشنهادات

                                                           
سسرات بره   ؤباعرث الرزام م   امرر لرذا ايرن    هم به رقابت مي پردازنرد و  با …در بازار سرمايه شركتها در مواردي مانند جلب اعتماد عمومي، جذب سرمايه و - 4

               .گزارشگري مالي شده است

 
سسه به نفع خود استفاده كنند اما جهت حفظ حسن شهرت وحسن اعتماد وحتي ؤمنابع مالي م به اختياراتي كه دارند مي توانند ازمديران با توجه  - 7

با جزئيات  مي كشند اما جهت جلب توجه كارفرما، سهامداران و سرمايه گذاران، گزارشگري مالي را بسيار دقيق و شغل خود از چنين موقعيتي دست

 غيركارا تميز داد. دهند و از اين طريق مي توان مديريت با كيفيت باال و فعال را از مديران غيرفعال و مي كامل انجام
 . 77الي  78 ، صص871، شماره حسابدار، «نقش گزارشگري مالي در بازار سرمايه» .(8739) هدايت اهلل منصوري و پورزندي، محمد ابراهيم -2
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با تعيين كند. آنان اينطور استدالل مي كنند كه بازار خود انگيزه نيرومندي براي گزارشگري با كيفيت باال را ايجاد مي كند و به گزارشها 

اده و به گزارشهاي با كيفيت پايين توجه نمي كند. آنان معتقدند كه افزودن استانداردهاي گزارشگري، تنها ساز و كار كيفيت باال پاداش د

 بازار را تحريف مي كند. ساز و كاري كه قبال سالم بوده و خوب كار مي كرده.   

  

 

  5مکانيزمهاي مؤثر بر کاهش تقلب در گزارشات مالی
به اطالعاتي دسترسي پيدا كنند كه براي ديگران قابل دسترسي نباشد. در شرايط كنوني، جامعه دركل سازمانها اغلب در تالشند 

د. اين امكان را مي دهد كه افراد يا سازمانها با دستيابي به اطالعات محرمانه از مسيرهاي كوتاه و ميان بر به ارزش افزوده دست پيدا كنن

حاصل از يك سيستم اطالعاتي مشتري پيدا مي كند. البته از سيستمهاي اطالعاتي نيز  بدون شك چنين اطالعاتي بيشتر از اطالعات

استفاده گسترده اي مي شود ولي طبيعي است كه اگر جامعه عادت به مسيرهاي ميان بر كرد در آن صورت فرايندهاي رسمي و معقول تهيه 

 و تأمين اطالعات ضربه خواهد خورد. 

اين اطالعات و ورتهاي مالي از اطالعات مندرج در اين صورتها جهت تصميم گيري استفاده مي كنند استفاده كنندگان از ص كلية

تنها مبنايي است كه استفاده كنندگان ذينفع مي توانند در تصميم گيريهاي خود در اختيار داشته باشند و اگر قرار باشد اين اطالعات 

اين اطالعات به عنوان مبناي تصميم گيري استفاده نمي كند بنابراين مكانيزمهايي وجود  نادرست و متقلبانه باشد هيچ استفاده كننده اي از

 دارد كه ارائه گزارشات متقلبانه را به حداقل مي رسانند. اين مكانيزمها عبارتند از :

را فداي منافع  حفظ شهرت و اعتبار خود بسيار اهميت قائلند و هيچگاه منافع كوتاه مدت خود بهمديران : اعتبار مدیریت

مي كنند جريمه هاي سنگيني  بلندمدت و حسن شهرت خود نمي كنند و از طرفي بازار براي مديراني كه در انجام وظايف خود كوتاهي

 سسه تحت مديريت خود را بدون هرگونه تقلب بيان كنند.ؤبنابراين مديران سعي مي كنند گزارشات مالي م .درنظر مي گيرد

مؤسسه براي اعتبار و حتي تداوم فعاليت آن مي تواند سسه ؤائه نادرست و متقلبانه گزارشات مالي يك ميك ار: اعتبار شرکت

 سسات سعي در ارائه گزارشات مالي عاري از تقلب مي باشند.ؤجهت حفظ موقعيت و تدوام فعاليت ممديران بنابراين  .گران تمام شود

  ممكن است به كاهشامر لوبيت خود مي باشد وگاهي اين انسان ذاتاً به دنبال حداكثر ساختن مط: حسابرسان

 .همواره بدنبال منافع خود مي باشند …سسات نيز مديران، حاكمان، سرمايه گذاران و ؤمطلوبيت ديگران بيانجامد. بنابراين در م

در چنين حالتي تأثير مي گذارد. مالي  ر نحوة گزارشگريرا به ارمغان آورده و بتضاد منافع بين گروههاي مختلف يك سازمان نيز له أاين مس

سسه تحت مديريت، از گزارشهاي مالي ؤم گزارشهاي مالي هيچ ارزشي نخواهند داشت زيرا مديران جهت نشان دادن وضعيت عملكرد خود و

آنها را با انطباق  ي وبنابراين يك مرجعي بايد وجود داشته باشد تا گزارشهاي مال مي كنند.استفاده كرده و ذهن افراد جامعه را منحرف 

 كسياين مرجع  .از طرفي اين مرجع بايد مورد قبول عموم افراد جامعه نيز باشد ييد نمايد وأاستانداردهاي حسابداري وگزارشگري مالي ت

است.  انطباق آنها با استانداردهاي حسابداري ييد اطالعات گزارش شده وأجز حسابرسان وگزارشات حسابرسي نيست كه وظيفه آنها ت

 عهدة حسابرسان است.برخير  يااست عملكرد شركت به نحو مطلوب  تعيين اينكه صورتهاي مالي واقعاً نشان دهندة وضعيت مالي وبنابراين 

مكانيزم ديگر جهت جلوگيري از گزارشات متقلبانه جرايم قانوني است. بسياري از قوانين جزائي جريمه هاي : جرایم قانونی

 .بيافتدكمتر كسي به فكر ارائه گزارشات متقلبانه  هبرداران تدارك ديده اند تاسنگيني را براي كال

 

 1ویژگيهاي کيفی گزارشگري مالی
 .براي استفاده كنندگان قابل استفاده مي سازند ويژگيهاي كيفي خصوصياتي هستند كه اطالعات فراهم شده در صورتهاي مالي را

 . اين ويژگيها در زير تشريح شده اند

                                                           
5- Foster, George (1986). Financial Statement Analysis, Second Edition, pp 31-32. 

. 

 

، حسرابدار ، «صورتهاي مالي ويژگيهاي كيفي اطالعات مالي: بيانه پيشنهادي هيئت استانداردهاي حسرابداري انگلسرتان   هدف از» (.8732) مكرمي، يداهلل -2

 .87الي 81ص ص ،881شماره  ،دوره دهم
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اطالعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد به نيازهاي تصميم گيري استفاده كنندگان مربوط باشد. اطالعات : ط بودنمربو

داراي ويژگي مربوط بودن است كه بتواند از طريق كمك به استفاده كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده تصميمات زماني 

  ثير قرار دهد.أتاقتصادي آنان را تحت 

طور كامل ارائه دهندة صحيح آن مفهومي ه ب ،در مورد اكثر اطالعات مالي هميشه اين خطر وجود دارد كه اطالعات :ارائه صحيح

كه بايد است ساير رويدادهايي  را كه در خود دارد نباشد. اين موضوع بيشتر مرتبط با مشكالت ذاتي مربوط به مشخص كردن معامالت و

رويدادها را  اندازه گيري كه بتواند پيغامهاي هم مفهوم با آن معامالت و بكارگيري تكنيكهاي ارائه و گيري شوند يا مربوط به تعبيه واندازه 

 .منتقل كند، مي باشد

ي بي طرفي: اطالعات درج شده در صورتهاي مالي براي اينكه قابل اعتماد باشد بايد بي طرفانه، يعني عاري از هرگونه جانبدار

 باشد. بنابراين اگر صورتهاي مالي تصميم گيري يا قضاوت را براي دستيابي به يك نتيجه از پيش تعيين شده تحت تأثير قرار دهد بي طرفانه

 نخواهد بود. 

 احتياط: احتياط عبارت است از بكار بستن كمي دورانديشي در اعمال قضاوت مورد نياز مديريت در انجام برآوردهاي

 ط مبهم تا اينكه داراييها يا درآمدها زيادتر از حد و بدهيها و هزينه ها كمتر از واقع نشان داده نشوند.الزم در شراي

داشته باشند بايد تا آنجا كه اهميت امر و هزينة  ءاطالعات مندرج در صورتهاي مالي براي اينكه قابليت اعتماد و اتكا: كامل بودن

 كننده باشند. ي اطالعات به جهت هزينه بر بودن ممكن است گمراهآن اجازه مي دهد، كامل باشند و حذف بعض

اطالعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطالعات مشابه ساير واحدهاي قابل مقایسه بودن: 

و بار اطالعاتي تصميمات اتخاذ شده را  تجاري مقايسه نمود. قابليت مقايسه، همگوني روشهاي مورد استفاده طي دوره هاي مختلف و ارزش

: 8734افزايش خواهد داد. اهميت و ارزش اطالعات بستگي به اين دارد كه استفاده كنندگان مختلف بتوانند از آن استفاده كنند )جعفري، 

اي تجاري مقايسه نمود و (. اطالعات در مورد يك واحد تجاري زماني سودمند است كه بتوان آنها را با اطالعات مشابه ساير واحده12

مقايسه كنند تا و هم بين واحدهاي تجاري مختلف استفاده كنندگان بايد بتوانند صورتهاي مالي يك واحد تجاري را هم در طول زمان 

يدادهاي مشابه بايد رو نمايش آثار مالي معامالت و بنابراين اندازه گيري و نمايند.سازگاري مالي آنها را ارزيابي  وضعيت مالي، نتايج عمليات و

رعايت )صورتي يكنواخت در واحدهاي تجاري مختلف اعمال شود ه هم ب هم به صورتي يكنواخت در يك واحد تجاري در طول زمان و

ضرورت قابل مقايسه بودن نبايد با يكساني از طرفي . (استانداردهاي حسابداري كمكي براي دستيابي به كيفيت قابل مقايسه بودن است

تر  كه گزينه ها و رويه هاي مربوطيعني زمانينبايد به مانعي بر سر راه معرفي استانداردهاي بهتر حسابداري تبديل شود تباه شود ومطلق اش

 رويه هاي حسابداري گذشته خود را بدون تغيير حفظ كنند. و قابل اعتمادتري وجود دارند مناسب نيست كه واحدهاي تجاري

در صورتهاي مالي بايد بنحوي گزارش شوند كه قابل فهم براي عدة كثيري از استفاده كنندگان  اطالعات مندرج: قابل فهم بودن

صرفاً به اين دليل كه  متذكر شد،بايد همچنين نبايد اينطور فرض شود كه كلية استفاده كنندگان دانش معقولي از حسابداري دارند.  باشد و

 نمود. حذف را مالي گزارشات از باشد نمي توان اطالعاتي ه كنندگان بسيار دشوار ممكن است فهم بعضي از اطالعات براي بعضي استفاد

 

صورتهاي  گزارشگري بايد بنحوي باشد كه منجر به تهيه استانداردهاي حسابداري و بكارگيري قانون و: درست و منصفانه بودن

 كند.مالي شود كه وضعيت مالي و نتايج عمليات را به نحو درست و منصفانه ارائه 

وجود داشته باشد ممكن است اطالعات مربوط بودن خود را از دست  ماليخير بي مورد در گزارشگري أاگر ت: بودنموقع  به

مديريت بايد بين قابليتهاي نسبي گزارشگري بهنگام و تهيه اطالعات قابل اعتماد تعادل برقرار كند. يعني براي اينكه اطالعات لذا  دنبده

همه جنبه هاي معامالت و رويدادها گزارش ارائه شود كه در چنين صورتي كيفيت شناسايي كن است الزم باشد قبل از مم بهنگام تهيه شود

شناخته شوند،  هاخير انجام شود تا همة جنبه هاي معامالت و رويدادأقابل اعتماد بودن ضعيف مي شود. برعكس اگر گزارشگري با ت

اعتماد باشد اما براي استفاده كنندگاني كه مجبور بوده اند در آن فاصله تصميم بگيرند كمتر مورد  اطالعات ممكن است به ميزان بااليي قابل

 استفاده باشد.

 

اطالعات بايد از هزينة  تعادل بين هزينه و فايده قبل از آنكه ويژگي كيفي باشد، محدوديتي فراگير است. فايدة: هزینه و فایده

هزينه ها الزاماً به عهده كساني كه از منافع آن استفاده مي كنند نيست بلكه به عهده تهيه كنندگان  تهيه آن اطالعات بيشتر باشد زيرا

 اطالعات است.

اطالعات مالي بهتر است مستقيماً توسط يك واحد تجاري ارائه شود نه اينكه توسط واسطه هايي مانند : ارائه مستقيم اطالعات

 ارائه شود. ...تحليل گران مالي و  ،دولت
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اطالعات مالي بايد طوري تهيه شود كه بنحوي معقول مورد قبول عموم افراد جامعه باشد نه اينكه قشر : مورد قبول جامعه

 خاصي را مورد توجه قرار دهد.

د. در اطالعات نمي تواند براي همة استفاده كنندگان مطلوب باش پروفسور سورتر اعتقاد دارد يك مجموعة: توانایی پيش بينی

پيش بيني رويدادهاي آن را فراهم  شرايطي كه حالتهاي مختلف گزارشگري مالي مي تواند انتخاب شود، انتخابي مطلوب است كه توانايي

 ويژگيهاي كيفي بايد بنحوي عمل كرد كه يك تعادل معقول و منطقي بين اين ويژگيها برقرار باشد. ةدرنهايت دربار كند.

اطالعات مالي براي اينكه قابل استفاده باشد بايد قابل اعتماد باشند. اطالعات زماني داراي ت اتکاء(: )قابلي قابل اعتماد بودن

د ويژگي قابل اعتماد بودن است كه از جانبداري و خطاي عمده عاري بوده و بوسيلة استفاده كنندگان قابل اتكاء باشد و مفهومي را كه در خو

جه به تضاد منافع و تأثير اطالعات حسابداري بر ثروت گروههاي ذي نفع قابليت اتكاء گزارشات مالي از با تو دارد به شكل درست ارائه كند.

 طريق حسابرسان مستقل افزايش مي يابد.

 

 عوامل مؤثر بر قابليت اتکاء گزارشات مالی
العات افشا شده توسط مديريت از با توجه به اهميت ميزان اعتبار اطالعات افشا شده، برخي از عواملي كه بر قابليت اتكاء اط 

م ديدگاه استفاده كنندگان مؤثراند عبارتند از: انگيزه هاي ناشي از موقعيت، ميزان اعتبار خود مديريت، عوامل مؤثر بر محيط گزارشگري اع

 از بيروني و دروني و ويژگيهاي ذاتي موضوع مورد افشاء. 

سرمايه گذاران از قابليت پذيرش يك افشاء خاص تعريف مي شود بنابراين  قابليت اتكاء اطالعات افشا شده به عنوان استنباط

 قابليت اتكاء اطالعات افشا شده به نحوه برداشت و استنباط سرمايه گذاران بر مي گردد كه به طور اجمال به آنها اشاره مي شود. 

 افشاء اخبار منفي نسبت به اخبار مثبت از اعتبار بيشتري برخوردار است.  -8

گاه افشاكننده از نظر مالي وضعيت خوبي داشته باشد افشاهاي به عمل آمده توسط او از افشاء شركتهايي كه از وضعيت مالي خوبي هر  -4

 برخوردار نيستند معتبرتر به نظر مي رسد.

ات گمراه كننده دارند. وقتي يك شركت از نظر مالي وضعيت نابساماني دارد، مديريت اينگونه شركتها انگيزه هاي بيشتري در ارائه اطالع -7

 لذا اين مطلب صحيح است كه ميزان اعتبار اطالعات افشا شده توسط شركتهاي با وضعيت مالي نابسامان كمتر است.

ميزان اعتبار پيام دهنده يك عامل مهم در ميزان اعتبار خود پيام است. بنابراين قابل اعتماد بودن مديريت عامل مهمي در ميزان اعتبار  -2

 افشاء شده توسط آنان است.اطالعات 

ميزان اطمينان بخشي ناشي از محيط اعم از داخلي و خارجي مبني بر درستي اطالعات افشاء شده توسط مديران، عامل تأثيرگذار  -5

 ديگري بر ميزان اعتبار اين اطالعات است كه اين نوع اطمينان بخشي مي تواند توسط منابع خارج از سازمان مانند حسابرسان مستقل،

تحليل گران مالي و روزنامه نگاران فراهم شود و يا از طريق منابع داخلي مانند هيأت مديره، كميته حسابرسي، و حسابرسان داخلي 

 مهيا شود. 

 شايعات نيز بر نحوه تصميم گيري و قابليت اعتماد اطالعات مالي تأثير بسزايي دارد.  -2

شد سرمايه گذاران نسبت به صحت اطالعات افشاء شده توسط آنان احساس اگر هيئت مديره شركت از كيفيت بااليي برخوردار با -3

 اطمينان بيشتري خواهند داشت. 

 اطالعات افشا شده توسط شركتهايي كه از بخش حسابرسي داخلي قوي برخوردارند معتبرتر تلقي مي شود.  -1

خود اطالعات است. مردم نسبت به اطالعاتي كه با  يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان اعتبار اطالعات افشا شده، منطقي بودن ذاتي -9

درصدي براي شركتي كه سود گزارش  81انتظارات قبلي آنان همخواني ندارد ترديد دارند. براي مثال احتماال پيش بيني رشد سود 

ت از اعتبار كمتري شده سه سال متوالي آن منفي بوده نسبت به شركتي كه سود گزارش شده سه سال متوالي آن رشد مثبت داشته اس

 برخوردار است. 

بيشر نوشته هاي حسابداري قابليت اتكاء اطالعات افشا شده را با قابل اعتماد بودن مديريت مترادف در نظر مي گيرند اما تفاوتهاي  -81

ي مي شود و ممكن است مهمي بين اين دو مفهوم وجود دارد. قابليت اتكاء اطالعات افشاء شده براي هر بار افشاء به طور جداگانه ارزياب

اين ارزيابي در دفعات مختلف براي هر شركت متفاوت باشد در حاليكه قابل اعتماد بودن مديريت يك ويژگي پايدار مرتبط با مديران 

ك شركت است و به برداشتي كه سرمايه گذاران از صالحيت و قابل اعتماد بودن مديران دارند مربوط مي شود. قابل اعتماد بودن منبع ي

پيام، به نوبه خود تنها يكي از عناصر تشكيل دهندة قابليت اتكاء آن پيام است و متغيرهاي ديگري نيز بر قابليت اتكاء پيام تأثير مي 

گذارند. اين موضوع خود حاكي از آن است كه قابل اعتماد بودن مديريت فقط يكي از عواملي است كه بر ميزان اعتبار اطالعات افشاء 

 (. 37و  73-78: 8712ي گذارد و ليكن تنها عامل نيست )دانش و پژوهش حسابداري، شده تأثير م
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 نيازهاي اطالعاتی آنان استفاده کنندگان گزارشات مالی و

شده اند لذا بايد  استفاده كنندگان تهيه مي شود و چون استفاده كنندگان از گروههاي مختلفي تشكيل برايگزارشات مالي 

نمي شود مگر اينكه نيازهاي مشترك  اين امر عملي ه نيازهاي تعداد بيشتري از استفاده كنندگان را پاسخگو باشد وكشود گزارشاتي تهيه 

غير اينصورت اگر قرار باشد گزارشات مالي  . درشوندگزارشات مالي تهيه آنها استفاده كنندگان تعيين و سپس با توجه به نيازهاي مشترك 

چنين كاري مستلزم  كه نمودپاسخگو باشد بايد براي هرگروه استفاده كننده گزارشات خاص آنها را تهيه  را نيازهاي كلية استفاده كنندگان

و از طرفي تهية چنين گزارشاتي الزامي و ضروري نيست بنابراين نيازهاي مشترك استفاده كنندگان مالك  استصرفه وقت و هزينة زيادي 

كه اغلب آنها  را شناخت هابتدا بايد گروههاي مختلف استفاده كنند ،ناسايي اين نيازهاي مشتركشبراي  گيرند.تهيه گزارشات مالي قرار مي 

و سرمايه  اعتباردهندگان، كاركنان، عموم مردم، سازمانهاي وابسته دولت و، مشتريان، بستانكاران تجاري ،مين كنندگان كاالأتعبارتند از: 

نياز به اطالعاتي در  خودسرمايه گذاراني هستند كه جهت تصميم گيريهاي  ماليزارشات گاستفاده كنندگان عمده گروه اصلي و گذاران. 

اينگونه غيره دارند تا بتوانند به كمك  ، توانايي كسب سود، سياستهاي تقسيم سود وآنها مديريت و اتسسؤمورد سوددهي، عملكرد م

 .(4: 8912استر، )ف در مورد خريد، نگهداري يا فروش سهام تصميم گيري كننداطالعات 

الب يك غ( نيازهاي اطالعاتي سرمايه گذاران را به منظور تصميم گيري صحيح در AICPA)انجمن حسابداران رسمي آمريكا 

 :. اين محدوديتها عبارتند ازمدل بيان كرده كه در اين مدل محدوديتهايي به شرح زير براي افشاي اطالعات در نظر گرفته شده است

 كه خارج از حيطة تخصص مديريت بوده حذف نمايد. يد اطالعاتي راگزارش مالي با -8

 مديريت نبايد اطالعاتي را كه موقعيت شركت را بين رقبا به شدت به خطر مي اندازد را افشا كند. -4

 تهيه صورتهاي مالي پيش بيني شده توسط مديريت الزامي نيست. -7

 در اختيار ندارد. مديريت نبايد ملزم به ارائه اطالعاتي باشد كه -2

 مديريت گزارش شود. بعضي از عناصرگزارشهاي مالي تنها بايد در صورت توافق استفاده كنندگان و -5

)زادمهر،  شركتها نبايد مجبور به ارائه آن دسته گزارشهايي شوند كه باعث ايجاد دعاوي حقوقي و تضعيف موقعيت شركت شود -2

8731 :84). 

 

 7هزینه هاي گزارشگري

از موارد مهمي كه مديريت در تصميمات مربوط به افشاي گزارشهاي مالي مدنظر قرار مي دهد هزينه هاي افشاي اطالعات  يكي

 كه اين هزينه ها عبارتند از:است 

به وسيلة تهيه كنندگان و هم ه كه هم ب استاين هزينه ها شامل هزينه هايي : 1هزینه هاي جمع آوري و پردازش اطالعات

تقبل كنند. تا قبل از سال خود واحدهاي تجاري بايد را  ها اين هزينهبه وقوع مي پيوندد به طوري كه هر دوي اده كنندگان استفوسيلة 

بحث اقتصاد دانان وحسابداران اين بود كه هر چه افشاي اطالعات مالي بيشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد كه  8921

ه افشا ندارد، زيرا افشاي اطالعات هزينه هاي جمع آوري، پردازش، طبقه بندي، افشا و هزينه هاي فرصت به همراه هر نوع اطالعاتي نياز ب

در بنابراين  .اكثريت استفاده كنندگان باشد ةكه مورد استفادنمود و اطالعاتي را افشا كرده فايده  -دارند. لذا در افشاي اطالعات بايد هزينه

 هم محتواي اطالعات بهينه باشد. افشا وهاي  تا هم هزينهشود افشا بايد بهينه سازي 

 زيرا اطالعات افشا نماينددر افشاي اطالعات مديران بايد دقت كنند تا اطالعات صحيح و واقعي را افشا : 9هزینه هاي قضایی

باعث  صورتهاي مالي متقلبانه ارائه كرده وسسه اي كه ؤبر عليه واحد تجاري استفاده شود. به عنوان مثال مبه عنوان مدركي شده مي تواند 

 تقبل كند.مراجع قضايي ، بايد تمامي هزينه هاي قضايي ناشي از شكايات افراد متضرر را در و زيان عدة كثيري از سرمايه گذاران شده ضرر

. صورتهاي مالي كه ثروت واحدهاي تجاري را مصادره كنند مراجع سياسي اين قدرت را دارندو دولت : 81هزینه هاي سياسی

از آن ثروتها استفاده كنند. به و سسات آگاهي يافته ؤاتفاقي م دولتها از ثروتهاي كالن و يك منبع اطالعاتي خوبي است تا مراجع سياسي و

 را مي توان نام برد. 8931 سال عنوان مثال ماليات بر سود اضافي توسط دولت آمريكا بر شركتهاي نفتي در اواخر

                                                           
3- Foster, George (1986). Financial Statement Analysis, Second Edition, pp 35-39. 
1 -collection and processing costs  
9 -litigation costs  
81 -political costs 
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رقباي يك واحد تجاري قرار گيرد. به عنوان مثال توليد يك  افشاي اطالعات مي تواند مورد استفادة: 88بتهزینه هاي رقا

آنها نيز به فكر توليد آن محصول  باكيفيت مي تواند از طريق افشاي اطالعات مالي رقبا را از آن محصول جديد آگاه سازد و محصول جديد و

 بيافتند.

بدين  .محدوديت بر رفتار مديران است ء،يكي ديگر از هزينه هاي افشا: 84بررفتار مدیرانمحدودیت هزینه هاي منجر به 

بايد  نمودندآن ادعا را از طريق صورتهاي مالي افشا  كردند و …مفهوم كه اگر مديران ادعايي نسبت به سودآوري و افزايش قيمت سهام و

كرده بايد تمام  %41واحد تجاري كه در صورتهاي مالي پيش بيني نرخ سود  تالش كنند تا آن ادعاي خود را عملي سازند. به عنوان مثال

ال ؤهم اعتبار مديريت زير س هم اعتبار واحد تجاري و ،تالش خود را در عملي ساختن اين ادعا بكار گيرد و درصورت عدم دسترسي به آن

 د.سرمايه گذاران و سهامداران نيز واقع شو حتي مي تواند مورد شكايت رفته و

 

 13روشهاي بهبود گزارشگري مالی در حمایت از حقوق صاحبان سهام
از آنجا كه مدلهاي گزارشگري مالي موجود در ايران، كه در غالب اعداد و ارقام بي روح ارائه مي شوند و بيشتر بر روي گزارشهاي 

نمي تواند نيازهاي متعدد استفاده كنندگان را برآورده سازد، مالي تأكيد دارند تا نيازهاي استفاده كنندگان، لذا گزارشهاي مالي رايج در ايران 

حال آنكه گزارشگري مالي بايد بر اساس نيازهاي استفاده كنندگان باشد. بنابراين، شيوه هاي بهبود گزارشگري مالي ايران كه برگرفته از 

ران نيز هماهنگي دارد در زير ارائه مي شود. كميته مزبور گزارشات كميته ويژه حسابداران رسمي آمريكا است و با نيازهاي اطالعاتي مردم اي

نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان را به منظور تصميم گيري صحيح تحت مدلي بيان نموده كه اجزاي اصلي اين مدل بايد شامل اطالعات 

آينده، اطالعات مربوط به مديران و سهامداران و مالي و غيرمالي، تجزيه و تحليل مديريت از اطالعات مالي و غيرمالي، اطالعات مربوط به 

 اطالعات مربوط به سوابق شركت باشد. 

در رابطه با مدل كلي گزارشگري مالي بايد متذكر شد كه لزومي ندارد كليه شركتها تمامي اجزاي اين مدل را براي استفاده 

ل را كه مورد نياز استفاده كنندگان است ارائه نمايند. از طرفي، كنندگان تهيه كنند، بلكه بايد شركتها آن قسمت از اطالعات خاص اين مد

تهيه كليه اطالعات مدل گزارشگري ارائه شده براي شركتها هم ممكن است مازاد بر نياز استفاده كنندگان باشد و هم متضمن افزايش هزينه 

بايد شامل صورتهاي مالي باشد. جزئيات مدل ارائه به شرح هاي گزارشگري باشد و اين دليلي بر حذف تمامي آنها نمي تواند باشد و حداقل 

 زير است. 

 
  

 پيشنهادات:
 است.  شدهارائه به شرح زير  پيشنهاداتيدر زمينه تدوين استانداردهاي گزارشگري مطلوب 

واجد شرايط كه كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ايران براي ايفاي نقش در زمينه استانداردهاي مطلوب بايد محققين  -8

در زمينه حسابداري صاحب نظر مي باشند را به طور تمام وقت در اختيار داشته باشد زيرا استفاده از افرادي كه در مشاغل مختلف 

مسئوليتهاي گوناگوني دارند نمي تواند منجر به تدوين استانداردهاي مطلوب شود بلكه فقط تركيبي از استانداردهاي كشورهاي توسعه يافته 

 را ترجمه وار به خورد مردم مي دهند.

براي برآورده نمودن نيازهاي در حال تغيير استفاده كنندگان، گزارشهاي مالي بايد اطالعات بيشتري در ارتباط با موقعيت آينده شركت  -4

 از قبيل برنامه هاي مديريت، فرصتها و خطرات سرمايه گذاري فراهم نمايند.

يد بر نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان تمركز نموده و به دنبال راههاي كم هزينه براي هماهنگي دست اندركاران گزارشگري مالي با -7

 بهتر گزارشگري با آن نيازها باشند. 

 تعريف يك الگوي قابل فهم براي گزارشگري مالي به طوري كه انواع اطالعات مورد نياز استفاده كنندگان را منعكس نمايد.  -2

 آينده تجارت و نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان در سالهاي دورتر.در نظر گرفتن شرايط  -5

 

                                                           
88 -competitive disadvantage costs 
84 -constraints on managerial behavior costs 

صص  ،587، شماره حسابدار، «قسمت اول ر تجاري زارشگري مالي در بنگاههاي اقتصاديمدل گ. »(8731) هدايت اله منصوريو  زادمهر، حسينعلي - 87

، شماره حسابدار، «قسمت دوم ر تجاري مدل گزارشگري مالي در بنگاههاي اقتصادي. »(8739) هدايت اله منصوريو  زادمهر، حسينعليو  87الي  81

 .52و  52، 84صص  ،872
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 نتيجه گيري

توسعه كمي سيستم گزارشگري مالي بدون توجه به كيفيت و انطباق آنها با اهداف ملي كشور مي تواند آثار جبران ناپذيري به 

ب سرمايه شدت بخشد. از آنجايي كه گزارشگري مالي وسيله اي دنبال داشته باشد و به عقب ماندگي از كشورهاي توسعه يافته در زمينه جذ

 براي برقراري ارتباط بين شركتها و صاحبان آنها است اطالعاتي كه در فرايند گزارشگري مالي مؤسسات فراهم مي شود بايد به گونه اي باشد

منابع ياري رسانده و بر اغلب نيازهاي استفاده كنندگان كه سرمايه گذاران را در ارزيابي عملكرد مديريت، از لحاظ حفظ و بكارگيري بهينه 

تأكيد داشته باشد. حال آنكه مدلهاي گزارشگري مالي موجود در ايران در غالب اعداد و ارقام بي روح و غيرمنطبق با نيازهاي استفاده 

امروزي با استفاده كنندگان چند دهه گذشته كنندگان و بدون هرگونه تغيير و تحول ارائه مي شوند حال آنكه نيازهاي استفاده كنندگان 

تفاوت بسياري دارند، در حالي كه گزارشات مالي امروزه از نوع و شكل همان گزارشات مالي چند دهه گذشته است. بنابراين به طور اجمال 

وده و تنها راه بهبود گزارشگري مي توان چنينن نتيجه گيري كرد كه گزارشهاي مالي رايج منطبق بر نيازهاي استفاده كنندگان امروزي نب

موجود صرف وقت و هزينه جهت تعريف يك چارچوب مفهومي در زمينه گزارشگري مالي است تا در سايه آن بتوان تحولي شگرف در زمينه 

 اطالع رساني به استفاده كنندگان در برآورده نمودن نيازهاي آنها ايجاد نمود. 
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