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ســو لوید، نایب رئیس هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری، در کنفرانس ســاالنه درباره تحولهای کنونی کمیســیون بورس و اوراق 
بهادار امریکا1 و هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام امریکا2 که در واشنگتن امریکا برگزار شد، درباره اثر استانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی3 جدید بر شرکتها و چگونگی پشتیبانی هیئت از پیاده ســازی استانداردها، صحبت کرده است. او همچنین درباره 

تمرکز هیئت در راستای تبدیل گزارشهای مالی به ابزار تبادل بهتر اطالعات میان شرکتها و سرمایه گذاران، گفتگو کرده است.

مقدمه
خانمها و آقایان، 

نام من ســو لوید اســت و نایب رئیس هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری هستم. اولین بار اســت که در این کنفرانس شرکت می کنم. از 
فرصتی که امروز برای معرفی هیئت در این کنفرانس نصیب من شده، بسیار خوشحالم.

امروز می خواهم دیدگاه های خود را درباره چگونگی تحول و تکامل فرایند تدوین استاندارد و کانون تمرکز هیئت بیان کنم. اکنون زمان هیجان انگیزی 
برای ماســت. امیدوارم شــما موافق باشید که آنچه ما انجام می دهیم، جالب و به اندازه کافی مهم است که با ما همکاری کنید. حتی اگر استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی به منظور گزارشگری به وسیله شرکتهای محلی امریکا انتخاب نشود، آنها بخش مهمی از بازارهای سرمایه امریکا هستند و 

ما تجربه و بینش سرمایه گذاران، شرکتها و حسابرسان امریکا را ارج می نهیم. پس اجازه دهید آنچه که پیش روی ما و شماست را بگویم.
استانداردهای حسابداری ممکن است پیچیده باشند، اما هدف آنها ساده است. آنها تعیین می کنند که چه چیزی باید در اطالعات مالی ارائه شده 
به بازار، شناسایی و اندازه گیری شود. در اصل، آنها محتوای صورتهای مالی را تدوین  و سپس شکل بندی این اطالعات را مشخص می کنند.

طــی دهه اخیــر، ما از طریق تهیه اســتانداردهای جدید مهم، به طــور عمده بر محتوا تمرکز کرده ایم؛ شــامل بهبود کیفیــت، کامل بودن و 
مقایسه پذیری اطالعات مالی. در ابتدا می خواهم شما را از پیشرفتها و فعالیتهای در جریان در راستای پشتیبانی از کسانی که از استانداردهای ما 

استفاده می کنند و همچنین آنهایی که استانداردها را طی این دوره و قبل از الزم االجرا شدن پیاده می کنند، آگاه کنم.
سپس، توضیح خواهم داد که چگونه کانون تمرکز ما در حال تغییر به بخش »شکل بندی« معادله است که شامل بهبود اثربخشی اطالع رسانی 
صورتهای مالی می شود. ما این نوآوری را » اطالع رسانی بهتر در گزارشگری مالی« می نامیم. هدف ما این است که مربوط بودن صورتهای مالی 
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محتوا و ارائه گزارشگری مالی
ترجمه: زهرا نخبه فالح   

سخنرانی سو لوید (Sue Lloyd)، نایب رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB)، در کنفرانس 
ساالنه انجمن حسابداران رسمی امریکا درباره تحولهای کنونی کمیسیون بورس و  اوراق بهادار امریکا و

 هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا
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را حفظ کنیم؛ بنابراین آنها ابزار اطالع رسانی هستند و نه فقط اقدامی برای رعایت ضوابط.
در آخر، کمی درباره تحولها در گزارشگری گسترده تر بنگاه و اینکه چگونه بخشی از برنامه کاری ما هستند، صحبت می کنم.

کیفیت و ثبات اطالعات مالی
 (IFRS 9 طی چند ســال گذشته، چهار استاندارد مهم حسابداری را نهایی و منتشر کرده ایم: استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره
(9 با عنوان »ابزار مالی«، اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی شــماره 15 (IFRS 15) با عنوان »درامد ناشی از قرارداد با مشتریان«، 

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شــماره 16 (IFRS 16) با عنوان »قراردادهای اجاره« و استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شــماره 17 (IFRS 17) که به تازگی در ماه مه ســال جاری، با عنوان »قراردادهای بیمه« منتشر شــد. ما می دانیم که با این تغییرهای بزرگ 
حســابداری، شــرکتها- تهیه کنندگان صورتهای مالی- را تحت فشار زیادی قرار داده ایم و این دوره دشــوار به پایان نرسیده است. این تغییرها 
هنگامی که به ســال 2018 و بعد از آن برسیم، بر اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی تأثیر می گذارد. ما به طور قطع می پذیریم که کار شرکتها، 

حسابرسان آنها، سرمایه گذاران و دیگران، تحت تأثیر در حدود یک دهه تغییر در الزامهای گزارشگری ما قرار می گیرد.
بــا این حــال، همچنان با قاطعیت معتقدیم که این اســتانداردهای جدید، مزایای درخور توجهی را به همراه خواهد داشــت. اگر بخواهیم برخی از 
این تحولهای مهم را نام ببریم، اطالعات درباره معیارهای مهم، مانند درامد شناسایی شــده از ســوی شــرکتها و زیانهای اعتباری مورد انتظار برای 
وام دهندگان، بهتر خواهد شد. آوردن اجاره های عملیاتی در ترازنامه، سبب برطرف شدن یک کاستی بزرگ در ارائه اهرم مالی شرکت خواهد شد. در 

صورتی که استاندارد شماره 17 اجرا شود، قابلیت مقایسه بین المللی برای شرکتهای بیمه به طور درخور توجهی افزایش خواهد یافت.
همانطور که می دانید، ما در رابطه با بســیاری از اســتانداردهای جدید با هیئت اســتانداردهای حســابداری مالی امریکا همکاری کردیم و در 
حالی که نتیجه کار هر دو هیئت همیشــه استانداردهایی نبوده که به طور کامل مشابه باشند، اما در یک مسیر مشابه حرکت کرده ایم. از دستیابی 
به این امر خوشــحالیم. هر دو هیئت از زیانهای متحمل شــده، به سمت زیانهای اعتباری مورد انتظار در حســابداری داراییهای مالی، حرکت 
کرده اند. همچنین، هر دو هیئت اجاره عملیاتی سابق را در ترازنامه مستأجر وارد کرده اند. الزامهای شناسایی درامد در استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی جدید و اصول پذیرفته شده حسابداری امریکا (US GAAP) به تقریب یکسان است؛ به این معنی که درامد- که یک معیار 

مهم عملکرد است- باید در سراسر جهان به طور مستقیم مقایسه پذیر باشد.
همانگونه که قبل از این گفتم، می دانیم که پیاده ســازی اســتانداردهای جدید برای شرکتها و حسابرسان آنها، چالش برانگیز است. بنابراین، 
هیئت تالش زیادی برای پشــتیبانی از پیاده ســازی این اســتانداردهای جدید می کند. اینگونه »خدمات پس از فروش« شامل ایجاد گروه های 
پشــتیبان انتقال4 برای اســتانداردهای درامد، قراردادهای بیمه و ابزار مالی است. این گروه ها، شــرکتها و حسابرسان را در بازه زمانی موجود 
میان انتشار استاندارد و الزم االجرا شدن آن، برای گفتگو در مورد پرسشهای مربوط به پیاده سازی، در یک همنشینی عمومی گردهم می آورد. 
برای همه استانداردهای جدید، فارغ از اینکه چنین گروهی وجود داشته باشد یا نه، پرسشهای مربوط به پیاده سازی را می توانید از طریق مرکز 
اطالع رسانی اینترنتی هیئت استانداردها ارسال کنید. این پرسشها، منبع اطالعاتی مهمی را در خصوص پرسشهایی که طی فرایند پیاده سازی 
مطرح خواهند شــد، فراهم می کنند. برای نمونه، آنها به ما کمک کرده اند تا دریابیم که چه زمانی پشــتیبانی آموزشــی بیشتری برای حمایت از 

شرکتهایی که از استاندارد جدید اجاره استفاده می کنند، فراهم سازیم.
کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی5 نیز نقش مهمی در تدوام به کارگیری استانداردهای ما و رسیدگی به پرسشهای 
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کاربردی دارد. من این کمیته را اداره می کنم. بودن من در این جایگاه، ســبب ایجاد یک رابطه مستقیم بین کمیته و هیئت، و منجر به ارتقای 
همکاری بین دو گروه می شود. 

در صورت لزوم، کمیته با آنچه که ما فعالیتهای تدوین اســتاندارد6 می نامیم، واکنش نشــان می دهد: تفســیرها یا اصالحات جزئی در 
اســتانداردها را  ارائه می کند. اما حتی اگر زمانی تصمیم بگیرد که چنین فعالیتی الزم نیســت، کمیته تفسیر از طریق تصمیمهای داخلی7، به 
کاربرد اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی کمک می کند. این تصمیمها به توضیح این مســئله می پردازند که چرا کمیته به این نتیجه 
رسیده است که تدوین استاندارد ضروری نیست. اما افزون بر این، آنها به طور معمول خالصه ای از تحلیل کمیته تفسیر درباره چگونگی کاربرد 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در زمینه پرسش مطرح شده، ارائه می کنند. بنابراین، آنها یک منبع اطالعات اضافی برای شرکتهایی 

هستند که از استانداردهای ما استفاده می کنند.
تصمیمهای داخلی برای نظرخواهی منتشــر می شــوند؛ بنابراین، کمیته راهی برای ارزیابی درستی آنها دارد. تصمیمهای داخلی به صورت 
برخط و در نســخه مجلد تفســیری استانداردها منتشــر می شود تا در دسترس همه قرار بگیرد. این ممکن اســت به فردی که در آینده با یک 

پرسش مشابه روبه رو می شود، کمک کند.
اهمیت پشــتیبانی از کسانی که از استانداردهای ما استفاده می کنند، در تخصیص منابع ما منعکس شده است. اکنون در مقایسه با چند سال 
قبل، یعنی زمانی که اســتانداردها تدوین شده و بعد از آن رها می شــدند، کارکنان زیادی کار می کنند تا از کسانی که از استانداردهای ما استفاده 
می کنند، پشتیبانی کنند. در حقیقت، تعداد کارکنانی که این کار را برعهده گرفته اند به تقریب با تعداد کارکنانی که در حال فعالیت در زمینه تدوین 
استانداردهای جدید هستند، برابر است. این تأکید همچنین نشان دهنده اهمیتی است که برای ارتقای به کارگیری یکپارچه استانداردهای خود 

در سراسر جهان، قائل هستیم.

اطالع رسانی بهتر
اکنون، به برنامه کار جدیدمان بازگردیم.

ما بهبود اصلی مورد نیاز در محتوای اطالعات مالی را انجام داده و برنامه هایی به منظور پشــتیبانی از پیاده ســازی استانداردهای مهم جدید 
تنظیم کرده ایم. بنابراین، اکنون توجهمان به برنامه کاری سالهای آینده معطوف شده است.

شرکتهای تجاری، زمان و تالش زیادی را صرف ایجاد محصولهای مناسب می کنند؛ در نتیجه، می توانند به مشتریان خود آنچه را که می خواهند، 
ارائه دهند. اگر هیئت را با یک شرکت تجاری مقایسه کنید، محصول ما استانداردهای حسابداری است. برخی ممکن است اظهار کنند که هیئت از 
شرکتهای تجاری به طور درخور توجهی متفاوت است؛ زیرا برخی از مشتریان همیشه مشتاق محصولهای جدید هیئت نیستند! اما ما همواره سخت 

در تالش بوده ایم تا اطمینان حاصل کنیم که به مشتریان نهایی بازار سرمایه، یعنی سرمایه گذاران، آنچه را که می خواهند ارائه دهیم.
توســعه استانداردها شامل کار با شما، شــرکتها و حسابرسان، به منظور دستیابی به یک محصول گزارشــگری مالی مناسب برای مشتریان 
ســرمایه گذار اســت. این به معنای صرف زمان با ســرمایه گذاران اســت؛ برای درک اینکه آنها چه اطالعاتی می خواهند و چگونه از اطالعات 
مالی اســتفاده می کنند. این یعنی صرف زمان با شــرکتها، مراجع انتظام بخشی، تدوین گران استانداردها و دیگر اشخاص، برای درک هزینه ها 
و چالشهای الزامهای پیشنهادی؛ در نتیجه، آنها برای تمام گروه ها فعالیت می کنند. استانداردهای جدیدی که شرکتها در سرتاسر جهان برای 
پیاده ســازی آنها ســخت در تالش هستند، به سرمایه گذاران اطالعات بســیار بهتری نسبت به آنچه که در قبل داشــته اند، ارائه خواهند داد. 
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همان طور که پیش از  این گفتم، من اعتقاد دارم که محصولهای ما محصولهای مناسبی هستند.
پس از انجام تحقیقهای بازار، در قالب مشــورتخواهی دســتور کار ســال 2016، تصمیم گرفتیم که تمرکزمان برای پنج سال آینده باید بر تشویق 
و میســر ساختن استفاده از صورتهای مالی به عنوان ابزار اطالع رسانی باشــد؛ نه به عنوان اقدامی برای رعایت ضابطه ها. ما می خواهیم که شرکتها، 
صورتهای مالی را به عنوان ابزار مهم اطالع رسانی بین خود و سرمایه گذاران بدانند؛ نه اینکه به دیگر روشهای اطالع رسانی متوسل شوند. ما سالهای 
زیادی را صرف بهبود چگونگی شناسایی و اندازه گیری اقالم در صورتهای مالی کرده ایم. تمرکز ما در حال حاضر تغییر کرده و به بررسی اینکه چگونه 
این اطالعات باید منتقل شــود، معطوف شده اســت. با توجه به آنچه که در مقایسه فعالیت خود با شرکت تجاری بیان کردم، در واقع ما می دانیم که 

محصول خوبی داریم؛ بنابراین، اکنون می خواهیم مطمئن شویم که ارائه و روشهای تحویل محصول نیز به خوبی انجام می شود.
در واقع، ســه بخش برای کار ما در این زمینه وجود دارد. اول اینکه پروژه صورتهای مالی اساســی را داریم که به طور عمده بر بهبود 
گزارشــگری عملکرد متمرکز اســت و به تصمیم گیری در این مــورد می پردازد که ارائه کدام معیارهای عملکــردی را باید در متن صورت 

سودوزیان، مجاز یا الزامی اعالم کنیم.
دوم اینکه ما درصدد دســتیابی به راه هایی برای بهبود اثربخشی افشا در صورتهای مالی هستیم. در این راستا، به تازگی دو سند منتشر کرده ایم. 
یکی از اینها یک گزارش مطالعه موردی بود که به پیشرفتهایی پرداخته که برخی از شرکتها در ارائه اطالعات در یادداشتهای همراه صورتهای مالی 
تهیه شــده مبتنی بر اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به آن دست یافته اند. هدف از این انتشار، نشان دادن پیشرفتهای ممکن با استفاده 
از اســتانداردهای کنونی و ایجاد انگیزه در شرکتها به منظور تفکر درباره این اســت که چگونه می توانند استفاده از صورتهای مالی را برای مشتریان 
ســرمایه گذار خود، ساده تر کنند. همچنین، یک بیانیه رویه حرفه ای غیرالزامی نیز منتشر کردیم که حاوی اطالعات کاربردی در مورد کاربرد مفهوم 

اهمیت در تهیه صورتهای مالی است؛ به این دلیل که اغلب می شنویم که یکی از موانع افشای خوب، کاربرد نادرست مفهوم اهمیت است.
بخش ســوم کار در این زمینه، به شــرکتها امکان می دهد تا به برچســب گذاری الکترونیکی صورتهای مالی خود از طریق دانشنامه 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی8 بپردازند. برچســب گذاری الکترونیکی صورتهای مالی، چیزی است که شما مدتی است 
با آن در امریکا آشــنا شده اید. از سال آینده، کمیســیون بورس و اوراق بهادار امریکا، شرکتهای خارجی پذیرفته شده در این بورس را که 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده می کنند ملزم به برچســب گذاری الکترونیکی، با استفاده از دانشنامه  خواهد کرد و در 

اروپا، نهاد ناظر بر بازارها و اوراق بهادار اروپا9 در حال حرکت به همین سمت است. 
در پایان، می خواهم کمی درباره گزارشــگری گســترده تر بنگاه صحبت کنم. به تازگی تصمیم گرفتیم یک پروژه را به طرح کاری خود 
اضافه کنیم که برخی ابعاد گزارشگری گسترده تر بنگاه را دربر می گیرد. این یک بخش جدید هیجان انگیز برای ماست. برخی در این باره 
پرســیده اند که هیئت باید چه نقشــی فراتر از تدوین الزامها برای صورتهای مالی سنتی ایفا کند؟ گزارشگری گسترده تر بنگاه به روشهای 
مختلفی شــرح داده شده اســت. این می تواند مبحثی باشد که به طور کامل مبهم است. سازمانهای متعددی در حال فعالیت در این زمینه 
هستند، از جمله شــورای بین المللی گزارشگری یکپارچه10، هیئت استانداردهای حســابداری پایداری11 در اینجا در امریکا، و 

کارگروه هیئت ثبات مالی (FSB) در زمینه موارد افشای اطالعات مالی مربوط به آب و هوا.
همه ما می دانیم که ســرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری خرید، فروش و نگهداری سهام، فراتر از صورتهای مالی را در نظر می گیرند. 

آنها همیشه حداکثر اطالعاتی را که ممکن است مربوط به تصمیم گیری آنها باشد، در نظر گرفته اند.
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بنابراین، چگونه فکر می کنیم که می توانیم به عنوان تدوینگران استانداردهای حسابداری، بخشی از این حوزه شلوغ باشیم؟
حوزه اصلی فعالیت ما، همانگونه که در چارچوب مفهومی مطرح شــده اســت، ارائه اطالعات مفید برای سرمایه گذاران و دیگر تأمین کنندگان 

سرمایه در هنگام تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری است که موضوع فعالیت ما در گزارشگری گسترده تر بنگاه را نیز شامل می شود.
ما فراتر از صورتهای مالی سنتی رفته ایم؛ اما نه خیلی دور. ما تصمیم گرفته ایم بیانیه رویه غیرالزامی خود در زمینه گزارش تفسیری مدیریت 
را روزامد کنیم. ما در حال تالش هستیم تا نشان دهیم که چگونه گزارش تفسیری مدیریت ممکن است منابع خلق ارزش درازمدت برای شرکت 
را به طور روشن اطالع رسانی کند و صورتهای مالی سنتی را با دیگر اطالعات موجود در گزارش مالی، مرتبط سازد. از آنجا که ما تصمیم گرفتیم 
تمرکز خود را بر ســرمایه گذاران حفظ کنیم، نیازهای اطالعاتی گروه وســیع ذینفعان یا مواردی که ممکن است از یک دیدگاه گسترده تر سیاست 

عمومی، مربوط باشند را در نظر نمی گیریم؛ مانند معیارهای اندازه گیری پایداری و گزارشگری آب و هوا.

پایان
در پایــان، می خواهــم بر آنچه که در ابتدا بــا آن گفتگوی خود را آغاز کردم، تأکید کنم: امریکا در اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، 
ســرمایه گذاری عظیمی کرده است. اطالع دارم که رئیس ما پیش از این در این کنفرانس گفته است که ما در بازار به دنبال ایده های خوب هستیم 
و برای کســب ایده های خوب از دیگران، بســیار مشتاقیم؛ اگر بدانیم که این ایده ها سبب بهتر شدن اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
می شــوند. با توجه به تمرکز ما بر »ارائه« اطالعات مالی، در حال حاضر بیشــترین فرصت نسبت به هر زمانی برای شما وجود دارد که در این امر 
شــرکت کنید. این موضوع به طور عمده، فارغ از اصول پذیرفته شــده حسابداری است. این مسئله در مورد چگونگی ارائه اطالعات مالی، پس از 

نتیجه گیری نهایی در مورد نحوه شناسایی و چگونگی اندازه گیری آن است.
پیام نهایی امروز من به شما: لطف کنید و دیدگاه های خود را با ما به اشتراک بگذارید. ما مشتاق هستیم که پاسخی از شما دریافت کنیم.
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