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خانمها و آقایان، همکاران استانداردگذار، 
آخر هفته را در ریودوژانیرو گذراندم. ریو شــگفت انگیز و زیبا اســت. به سراسر جهان سفر و از بیش از 65 کشور بازدید کرده  ام، اما هرگز 
شــهری به زیبایی و شــگفت انگیزی ریو ندیده ام. اما اکنون زمان کار است و به همین دلیل، امروز در سائوپائولو هستیم. سائوپائولو قلب 

اقتصادی برزیل است و بودن در این شهر پویا، همیشه لذت بخش است.
ســخنرانی در چهاردهمین سمینار کمیته بیانیه های حســابداری برزیل، لذت خاصی دارد. برزیل سالهای زیادی است که به فعالیت 
هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری ملحق شده اســت و مشــارکت فعالی در گروه های مختلف نظرخواهی و مشورتی ما دارد 
)کمیته مشورتی بازارهای سرمایه1، هم نشــینی جهانی تهیه کنندگان گزارش2، شورای مشورتی استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی3، هم نشینی مشاوره اســتانداردهای حسابداری4(. برزیل نیروی پیشــرو در حرکت امریکای التین به سمت 
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بوده است. ماه گذشته، از مالقات با گروه برزگ اعزامی از برزیل در گردهمایی ساالنه 
اســتانداردگذاران سراسر جهان در لندن، خوشحال شدم. همواره، اظهارنظرهای روشــنگرانه ای از برزیل دریافت می کنیم. این بسیار 
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تبادل بهتر اطالعات در گزارشگری مالی

در ســخنرانی ارائه شــده در چهاردهمین ســمینار بین المللی کمیته بیانیه های حسابداری برزیل 
(CPC) که در 9 نوامبر 2017 برگزار شــد، هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst)، رئیس 

هیئت استانداردهای بین المللی حســابداری (IASB)، به بحــث درباره چگونگی بهبود تبادل 
اطالعات در گزارشگری مالی، پشتیبانی از استقرار استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و نقش 

هیئت استانداردها در گزارشگری گسترده تر بنگاه می پردازد.

 ترجمه: زهرا نخبه فالح
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مهم است؛ زیرا باید مطمئن شویم که استانداردهای ما به طور مناسبی در تمام نقاط جهان استفاده می شوند.
می خواهم ســه موضوع را در ســخنان امروز خود پوشــش دهم. اول اینکه دربــاره کار اصلی هیئت اســتانداردها، یعنی تبادل بهتر 
اطالعات در گزارشــگری مالی، صحبت خواهم کرد. دوم اینکه درباره چگونگی پشــتیبانی ما از اســتقرار و به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی، صحبت خواهم کرد. در آخر، به نقش هیئت استانداردها در گزارشگری گسترده تر بنگاه اشاره می کنم )به 
عبارت دیگر، گزارشــهایی که فراتر از صورتهای مالی اســت(. البته اشاره  به این موضوع در انتهای بحث، به معنای بی اهمیت بودن آن 

نیست.

تبادل بهتر اطالعات در گزارشگری مالی
همان طور که به خوبی مطلع هســتید، هیئت طی چند ســال اخیر اســتانداردهای مهمی تدوین کرده اســت: اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی شماره 9 (IFRS 9) با عنوان » ابزار مالی«، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 15 (IFRS 15) با 
عنوان »درامد حاصل از قرارداد با مشــتریان«، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 16 (IFRS 16) با عنوان » اجاره ها« 
و اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 17 (IFRS 17) با عنوان »قراردادهای بیمه«. شرکتها در سراسر جهان، به شدت 
مشــغول استقرار این استانداردهای مهم و دور از دسترس هستند. می دانیم که اعضای ما برای انجام این تغییرهای بزرگ به زمان نیاز 
دارند و نمی توانیم با ســرعت باال به تدوین اســتانداردهای جدید و مهمی که موجب تحول در نحوه گزارشگری شرکتها می شود، ادامه 

دهیم. جهان به یک دوره آرامش نیاز دارد.
با این حال، این دوره آرامش به این معنی نیســت که هیئت استانداردها می تواند به تعطیالت طوالنی ادامه دهد. درحالی که احساس 
می کنیم در حال حاضر استانداردهای خوبی وجود دارند که بخش عمده تراکنشها را پوشش می دهند، به همان اندازه نیز روشن است که 

اکنون موارد زیادی برای بهبود گزارشگری مالی وجود دارند.
محور اصلی برنامه کاری فعلی ما، تبادل بهتر اطالعات در گزارشــگری مالی اســت. این موضوع، فعالیت ما در ســالهای پیش رو را 
هدایت خواهد کرد. همانطور که از نام آن مشخص است، هدف از این کار، بهبود اثربخشی تبادل اطالعات گزارشگری مالی است. این 
موضوع را باید بپذیریم که شــرکتها گاهی اوقات گزارشگری مالی را فعالیتی در راســتای رعایت بیش از حد قوانین و مقررات می دانند. 

گاهی اوقات، سرمایه گذاران معتقدند صورتهای مالی عملکرد را به شیوه ای نمایش می دهد که به اندازه کافی شفاف نیست.
اطالعات ارزشــمند، غرق در افشــای بیش از حد داده های مالی می شــود که به شیوه های نادرستی ســازماندهی و ارائه شده است. 
اســتانداردهای ما تاحدودی برای کاهش این رخداد می باشــد. واقعیت این است که اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، کمتر 
به نحوه ارائه صورت سودوزیان پرداخته است. درامد را تعریف می کنیم، سود یا زیان را تعریف می کنیم، اما بین این دو، چیزهای زیادی 

را تعریف نمی کنیم.
به این دالیل، به جای تدوین استانداردهای جدید و مهم با تمرکز بر شناخت و اندازه گیری، ترجیح می دهیم برای ارائه و شکل بندی 

بهتر اطالعات در صورتهای مالی، اولویت قائل شویم.
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بنابراین، موضوع تبادل بهتر اطالعات از لحاظ حرفه به چه معنا خواهد بود؟
پیشــنهادمان این نیســت که اطالعات ارائه شــده را کاهش یا به طور چشــمگیری افزایش دهیم؛ اما قصد داریم چگونگی ارائه این 
اطالعات، چگونگی گروه بندی آنها و شکل دسترسی به آنها را بررسی کنیم. هدف این است که اطمینان حاصل کنیم شرکتها می توانند 

به طریقی شفاف، هدفمند و یکنواخت، عملکرد خود را به صورت بهتری از طریق صورتهای مالی توضیح دهند.
بخش اصلی این کار، پروژه صورتهای مالی اساسی است. این پروژه توان دارد که باعث بازسازی »منظر صورتهای مالی« شود.

امروزه، از شــرکتها می خواهیم درامد و ســود یا زیان را در صورت ســودوزیان گزارش کنند؛ اما خیلی چیزهای دیگر را نمی خواهیم. 
می دانیم که سرمایه گذاران به دریافت اطالعات ساختاریافته و با تفکیک بیشتر، تمایل دارند.

بحثهای کنونی هیئت بر این موضوع متمرکز شده است که آیا باید سود قبل از کسر بهره و مالیات را تعریف کنیم یا خیر. سود قبل از 
کسر بهره و مالیات، یک جمع فرعی نزدیک به سود عملیاتی است و عملکرد شرکت را مستقل از تأمین مالی نشان می دهد. این جمع 
فرعی به وسیله بیشتر شرکتها گزارش می شود؛ اما می دانیم که سوِد قبل از کسر بهره و مالیات هر شرکتی ممکن است بسیار متفاوت از 
شــرکت دیگر باشد. بنابراین، در حال بررســی امکان تعریف سود قبل از کسر بهره و مالیات )یا چیزی شبیه به آن( به شیوه ای هستیم 

که مقایسه پذیر و شفاف باشد.
همچنین، شــرکتها تمایل دارند جمع های فرعی از سود ارائه کنند که بابت اقالم غیرمســتمر تعدیل شده باشند. این تعدیلها ممکن 
اســت برای به دست آوردن تصویری روشنتر درباره تداوم سود مفید باشــند؛ اما به طور معمول، تصویری امیدبخش از عملکرد شرکت 
ارائه می دهند. بنابراین، درصدد ایجاد رهنمودهایی برای ارائه چنین ســودهای تعدیل شــده ای خواهیم بود. به عنوان مثال، می توانیم 

تعیین کنیم که اگر شرکتی بخواهد هزینه ای را به صورت غیرمستمر ارائه کند، این موضوع باید با افشای چندساله همراه باشد.
 (Amaro فعالیت دیگری که با عنوان تبادل بهتر اطالعات انجام می شــود، کار هیئت اســتانداردها در زمینه افشا است. آمارو گومز
(Gomez، یکی از همکاران عضو هیئت استانداردها، امروز این موضوع را دقیق تر بررسی خواهد کرد؛ بنابراین تنها به اظهارنظرهای 

کلی اکتفا می کنم. کســانی که پیگیر فعالیتهای ما هســتند، می دانند که این حوزه جدیدی برای ما نیســت. پیش از این در سال 2014، 
استاندارد بین المللی حسابداری شــماره 1 (IAS 1) را اصالح کردیم تا روشن شود که فقط اطالعات بااهمیت باید در صورتهای 

مالی ذکر شوند.
در ســال 2017، این پروژه را به پیش بردیم. برای کمک به شرکتها در قضاوت درباره اهمیت، بیانیه رویه حرفه  ای درباره اهمیت را 
منتشر کردیم. می دانیم این ممکن است پیچیده باشد. قضاوت در مورد اینکه آیا چیزی بااهمیت است یا خیر، مهم است؛ زیرا مشخص 
می کند که آیا اطالعات باید در صورتهای مالی گنجانده شــود یا خیر؟ این رهنمود همچنین باید به شــرکتها کمک کند تا درهم ریختگی 

را از صورتهای مالی خود دور کنند.
یکی دیگر از ابزار سودمند که در سال جاری منتشر شد، گزارشی است که نشان می دهد چگونه تعدادی از شرکتها افشای خود را بهبود 
داده اند. همه این شرکتها، مسیری را پیش گرفته اند که استفاده از یادداشتهای همراه صورتهای مالی را به منظور استفاده سرمایه گذاران 
و دیگران، آســان ســازند. این گزارش دارای تصاویری اســت که قبل و بعد را نشان می دهد. همچنین، روشــن می سازد که گامهای 
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به نســبت کوچک، ممکن اســت تفاوتهای بزرگی ایجاد کند. امیدوارم که این گزارش الهام بخش و مشــوق شرکتهای دیگر برای شروع 
پروژه های بهبود خود باشــد. شکی نیست که قالب بندی، زبان روشن، ساختار منطقی و نمودارهای حاوی اطالعات مفید ممکن است 

به مردم کمک کنند تا بدانند که شرکت از لحاظ مالی در چه وضعیتی است.
سومین و آخرین موضوع با عنوان تبادل بهتر اطالعات، کار در دست انجام هیئت استانداردها به منظور اطمینان از داشتن دانشنامه 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی5 مناسب است که امکان برچسب گذاری الکترونیکی اطالعات مالی مبتنی بر استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی را فراهم می ســازد. داد ه های مالی بیشتر و بیشتری به صورت الکترونیکی، اســتفاده می شوند. به عنوان 
استاندارگذار بین المللی، مجبوریم این را در نظر گرفته و اطمینان حاصل کنیم که به استفاده الکترونیکی از اطالعات مالی کمک می کنیم. 
به همین دلیل است که همچنان به گسترش دانشنامه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ادامه می دهیم. مقررات گذاران در حال 
شــروع به الزامی کردن اســتفاده از دانشنامه ما هستند )برای نمونه، مرجع بورســها و بازارهای اروپا6 و کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار7 در امریکا(.
در کل، امیدواریم که این کار در زمینه تبادل بهتر اطالعات، سبب ساده سازی استفاده از صورتهای مالی و ارائه اطالعات مفید بیشتر 

در آنها شود. به عبارت دیگر، به ابزار تبادل بهتر اطالعات تبدیل شود. 

حمایت از استقرار و تداوم به کارگیری استانداردها 
اکنــون اجــازه دهید به موضوع اســتانداردهایی که پیش از  این تدویــن کرده ایم، بازگردم. یک اولویت اصلی ما این اســت که مطمئن 
شویم در استقرار استانداردها، به حوزه های گزارشگری کمک می کنیم. هم زمان با کمک به استقرار استانداردهای جدید، از به کارگیری 

استانداردهای موجود حمایت می کنیم. تداوم به کارگیری استانداردهای ما نیز مهم است.
می خواهم به طور خالصه در مورد چگونگی انجام این کار صحبت کنم. 

در گذشــته، فقط به تدوین اســتانداردها می پرداختیم و ســپس اعضا باید خود با آنها کنار می آمدند؛ اما »تدوین استاندارد و رها کردن 
شــرکتها«، مربوط به گذشته است. نسبت به گذشته، تالش بیشــتری برای حمایت از استقرار استانداردها می کنیم و کارمندان بیشتری 
برای حمایت از استقرار در نظر گرفته می شود. همچنین، بخش بزرگی از مرکز اطالع رسانی اینترنتی را به استانداردهای جدید اختصاص 
داده و فعالیتهای آموزشــی بیشتری را سازماندهی می کنیم. در ضمن، برای استانداردهای پیچیده ای مانند شناخت درامد و بیمه، گروه 
پشــتیبان انتقال (TRG) را راه اندازی کرده ایم؛ اینها انجمنهایی برای بحث درباره مســائل استقرار در فرایند پیاده سازی استانداردها 

هستند.
کمیته تفســیر اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، نقشــی اصلی در تداوم به کارگیری اســتانداردهای ما دارد. همانطور که 
می دانید، کمیته تفســیر، گروهی است متشــکل از تهیه کنندگان صورتهای مالی، حسابرسان، دانشگاهیان و مقررات گذاران که در حال 
حاضر به وسیله سو لوید (Sue Lloyd)، نایب رئیس هیئت استانداردها، اداره می شود. وظیفه کمیته این است که به پرسشهای مربوط 
به  استقرار و به کارگیری که در حرفه مطرح می شوند، رسیدگی کند. هرکس می تواند یک پرسش به کمیته برای بررسی ارائه دهد و نتیجه 
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آن، ممکن است اصالح استاندارد یا یک تفسیر باشد.
با این حال، بســیاری از پرسشــهایی که به کمیته ارائه می شوند، به تدوین اســتاندارد نیازی ندارند. اگرچه کمیته به نام کمیته تفسیر 

خوانده می شود، اما خیلی بیشتر از تهیه تفسیر عمل می کند.
اگر کمیته به این نتیجه برســد که پاسخ به پرســش مطرح شده ممکن است در استاندارد یا استانداردهایی یافت شود، گزارشی منتشر 
می کند که تصمیم جلســه نامیده می شود. تصمیمهای جلسه ممکن است فوق العاده مفید باشند؛ زیرا حاوی اطالعات آموزشی هستند 

که توضیح می دهند چگونه شرکتها باید الزامها را به کار گیرند.
این تصمیمهای جلسه، همه در مرکز اطالع رسانی هیئت استانداردها و همچنین در کتاب سبز (Green Book) در دسترس است- 

کتاب چاپی که حاوی تمام استانداردها، نمونه ها و غیره است.
کمیته تفســیر، کمیته ای مهم اســت؛ زیرا در به کارگیری یکنواخت استانداردهای مبتنی بر اصول در سراسر جهان، نقش اصلی را ایفا 

می کند که برای رسالت هیئت استانداردها، محوری است.

گزارشگری گسترده تر بنگاه
امروز به عنوان آخرین نکته در ســخنرانی خود، می خواهم در مورد گزارشــگری بنگاه یا به معنای وســیع تر آن، صحبت کنم. می دانم که این، 
موضوع مهمی در برزیل اســت. چندین شرکت برزیلی در برنامه آزمایشــی شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه (IIRC) شرکت کردند؛ 
صندوقهای بازنشستگی برزیل از سال 2009 ملزم شده اند که اعالم کنند در اقدامهای سرمایه گذاری خود، مسائل اجتماعی و زیست محیطی را 
در نظر می گیرند؛ و مرجع نظارتی، شرکتها را از سال قبل ملزم کرده است که اطالعات زیست محیطی و اجتماعی را »گزارش یا توضیح« بدهند. 
اغلب از هیئت استانداردها درباره نقش ما در این موضوع پرسیده می شود. برخی مایلند هیئت استانداردها نقش اصلی تری در تالش برای 

ایجاد یکنواختی در بسیاری از استانداردهای پایداری داشته باشند.
اجازه دهید این موضوع را روشــن کنم که قصد نداریم به حوزه گزارشــگری زیست محیطی و پایداری ورود کنیم. این تخصص ما نیست. 
نقش آفرینان زیادی وجود دارند. وظیفه ما گزارشگری مالی با تمرکز بر مشارکت کنندگان بازارهای سرمایه، یعنی سرمایه گذاران و بستانکاران 

بالقوه است و این وظیفه، همچنان باقی خواهد ماند.
اما هیئت می داند که گزارشگری مالی، محدودیتهایی دارد. عناصر زیادی برای ارزش آفرینی وجود دارند که برای سرمایه گذار مهم هستند؛ 
اما در صورتهای مالی به اندازه کافی قابل ارائه نیســتند. ســرمایه گذاران نیاز دارند الگوی کسب وکار شرکت و راهبرد آن را برای ارزش آفرینی 
در درازمدت، بدانند. آنها نیاز دارند داراییهای نامشهودی را که برای الگوی کسب وکار آنها حیاتی اند، بدانند. بله، مسائل پایداری نیز ممکن 

است برای ارزش آفرینی در درازمدت در صنایع خاص، مهم باشند؛ برای مثال، صنایع معدن و خودروسازی را در نظر بگیرید.
چون اندازه گیری داراییهای نامشهود بسیار دشوار است، چنین موضوعهایی بیشتر در بخش تفسیر مدیریت از گزارش مالی آورده می شوند.

آگاهی ما از محدودیتهای گزارشــگری مالی، یکی از دالیلی اســت که ســبب شــد هیئت بیانیه غیرالزامی رویه حرفه ای درباره تفسیر 
مدیریت (MCPS) را در ســال 2010 منتشــر کند. این بیانیه رویه حرفه ای، مدیریت را تشویق می کند که برای صورتهای مالی چارچوب 
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تهیه کند و درباره ماهیت کســب وکار، هدفها و راهبردها، منابع مهم مالی و غیرمالی، ریســکهای اصلی مالی، عملیاتی، تجاری و راهبردی، 
شاخصهای عملکردی و اطالعات مربوط به چشم انداز شرکت گزارش دهد.

با این حال، از سال 2010 تا به حال پیشرفت زیادی در این زمینه صورت گرفته است. سرمایه گذاران بیشتر به دنبال گزارشگری یکپارچه ای 
هســتند کــه بر ارزش آفرینی در درازمــدت تمرکز کند و بر ارتباط، برای نمونه درباره چگونگی تأثیر پیشــرفتهای بیرونی بر راهبرد شــرکت، 
بیشــتر تأکید داشته باشد. چند سند مهم تهیه شــده اند که فکر کردن به گزارشگری یکپارچه را بیشتر گسترش داده اند )برای نمونه، چارچوب 

گزارشگری یکپارچه که از سوی شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه تدوین شده است(.
روشــن است که افراد روزبه روز آگاهتر می شــوند که محدودیتهای زیســت محیطی و اجتماعی، بر ارزش آفرینی در درازمدت تأثیرگذارند. 
تشــکیل گروه ویژه افشای مالی مرتبط با آب وهوا (TFCFD) از سوی هیئت ثبات مالی (FSB)، نمونه چشمگیری از این روند است. 
بیاینه حرفه ای درباره تفســیر مدیریت، در زمینه این مســائل سکوت کرده اســت. به دلیل تغییرهای رخ داده در سالهای اخیر، هیئت در حال 

بررسی این موضوع است که آیا باید بیانه رویه حرفه ای خود را با توجه این تحولها به روزرسانی کنیم یا خیر؟

سخنان پایانی
می خواهم دوباره از همه افراد در برزیل، برای مشــارکت فعال در کار هیئت اســتانداردها تشکر کنم. لطفًا به این مشارکت ادامه دهید و 
مطمئن باشــید برزیل در همه سطوح ســازمان ما نماینده دارد. برزیلی ها در هیئت امنای بنیاد اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی، 
در ســازمان مشورتی رسمی )شورای مشورتی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(، در هیئت نظارت که بر کار هیئت امنا نظارت 

می کند و دیگر گروه های مشورتی و هم نشینیهای بحث و گفت وگو، حضور دارند.
در مــاه آینده، گــروه اقتصادهای نوپدید (EEG) به برزیل خواهند آمد؛ بنابراین برخی از همکارانم برای بحث بیشــتر، دوباره به 

اینجا می آیند.
امیدوارم سمینار خوبی داشته باشید. سپاسگزارم.
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