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مقدمه
خوشحال هستم که برای آخرین بار در کنفرانس ساالنه بنیاد 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کنار شما هستم. 
امیدوار بودم که این رویداد فرصتی را برای دیدار حضوری با 
همه همکاران و دوستان از سراسر جهان فراهم کند، و این دوره 
به عنوان رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری به 
یک تجربه بسیار خوشایند و ارزشمند تبدیل شود. با این حال، 
تقدیر این نبود. بنابراین من اینجا هستم و آخرین سخنرانی 
خود را در اتاق خالی ارائه می دهم که با انبوهی از مطالب گفتنی 

احاطه شده است. تالش برای تحقق رویاها.

من به عنوان یک حســابدار تصادفی وارد این کار شــدم. از 
طریق آموزش حســابدار نشــدم و هنگامی کــه رئیس هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری شــدم، بسیاری از افراد 
متعجب شــدند. با این حال، هنگامی که در اواخر سال 2010 
از من پرسیده شــد که آیا عالقه مند هستم که جانشین دیوید 
توئیدی (David Tweedie) شوم، در واقع الزم نبود که راجع 
به آن زیاد فکر کنم. بحران بزرگ مالی در ســال 2008، منافع 
حیاتی استانداردهای بین المللی اقتصادی یکپارچه را زیر تاثیر 
قــرار داده بود. برای من به عنوان رئیس هیئت، فرصت خوبی 

برای کمک به زیرساختهای اقتصاد جهانی فراهم بود. 

Hans Hoogervorst   

هانس هوگرورست (Hans Hoogervorst) به دنبال پایان دوره خدمتش در سمت ریاست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 

(IASB) در پایان ماه ژوئن، آخرین سخنرانی خود را در کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) ارائه 

داد.او تاملی بر ده سال مسئولیت خود داشت. در مورد چگونگی تکامل استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در زمان ریاستش و همچنین 

در مورد اهمیت تدوین استانداردهای مستقل، توضیح داد. همچنین، تاملی بر تحولهای اقتصادی در زمان ریاست خود کرد.

اظهارات پایانی یک اظهارات پایانی یک 
حسابدار تصادفیحسابدار تصادفی
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این موقعیت به دلیل عالقه من به اقتصاد نیز مورد توجه من 
قرار گرفت. در حالی که بیشتر اوقات از حسابداران تنها به عنوان 
صرفه جو یاد می شود، تدوین اســتاندارد حسابداری یک نظام 
جــذاب اقتصاد خرد اســت. در حقیقت، از دیــد مدیر صندوق 
بین المللی پول (IMF) که به خوبی من را با مســایل اقتصادی 
آشنا ساخته بود، حسابداری درست می تواند پایه و اساسی برای 
همه اقتصادها باشــد. این مســئله همچنین توسط پاول ولکر 
(Paul Volcker)، شجاع ترین بانکدار مرکزی در همه زمانها و 

اولین رئیس هیئت امنای هیئت به رسمیت شناخته شد.
در نبود یک حســابداری مناســب، بینش اتکاپذیری برای 
عملکرد اقتصــادی وجود نخواهد داشــت و نهادهای نظارتی 
به ســختی در تنگناهــا پیــش خواهنــد رفــت. ازنظــر وی، 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری چیزی اســت که فکر 

زیادی نمی خواهد. 
در طــول دوره تصدی خود در هیئت و به عنوان عضو هیئت 
ثبات مالــی، تحولها در اقتصاد جهانــی و تفکر اقتصادی را از 
نزدیک دنبال کرده ام. از این گذشــته، مــا در فضای عاری از 
تغییــر فعالیت نمی کنیم و آن گونه که حســابداری برای ذخیره 
زیان وام نشان می دهد، گاهی اوقات استانداردهای حسابداری 
باید با بینش اقتصادی جدید همســاز شوند. بنابراین، پیش از 
آن که راجع بــه فعالیتم در هیئت صحبت کنــم، اجازه دهید تا 
درباره تغییرهای بزرگی که در تفکــر اقتصادی روی داده و در 

دهه های گذشته شاهد آن بودم، اظهاراتی بیان کنم.

اجماع واشنگتن
اجماع  اصطالح   ،2008 سال  مالی  بزرگ  بحران  از  پیش 
اقتصادی  تفکر  بر   (Washington Consensus) واشنگتن 
سال  در  اصطالح  این  شد.  غالب  غربی  سیاست گذاران  میان 
 (John 1989 توسط اقتصاددان بریتانیایی جان ویلیامسون
سیاستهای  به  اعتقاد  را  آن  که  شد  ابداع   Williamson)

محتاطانه در اقتصاد کالن و مواهب اقتصاد بازار توصیف کرد. 
باید از کسریهای مالی بزرگ جلوگیری می شد، نرخ بهره نباید 
باید  ملی  اقتصادهای  و  می شد،  مخدوش  مصنوعی  به طور 

به خوبی با اقتصاد جهانی یکپارچه می شدند. 
هنگامــی که در اوایل دهه هشــتاد در واشــنگتن در رشــته 

اقتصــاد بین الملل تحصیل می کردم، پیش درامدی از این تفکر 
را دریافت کردم. اســتادان من به وضوح نســبت به رکود تورمی 
ناشی از سیاستهای پولی و مالی انبساطی در دهه هفتاد احساس 
ســرخوردگی داشــتند. قهرمان آنها پــاول ولکر بــود که اقدام 

خیرخواهانه ای در جهت پاکسازی این خرابکاری انجام داد.
هنگامی کــه در اوایل قرن جاری به عنــوان وزیر دارایی در 
دولت هلند مشــغول به خدمت بودم، همچنــان پیمان اجماع 
واشــنگتن در وضعیت عالی قرار داشت. به یقین، تمرکز پیمان 
اجماع واشــنگتن بر نظام مالی به من کمک کرد، همان گونه که 
به همکاران پیشــین من کمک کرده بود. هر زمان که کســری 
بودجه رشــد به سرعت باالیی داشــت، یک روایت ساده برای 
گفتن وجود داشــت: دولــت درخت پول نــدارد، میزان بدهی 
باالتــر دولــت ناگزیر منجر به نــرخ بهره باالتر خواهد شــد و 
افزایش هزینه های بهره، مخارج عمومی سودمندتر را کاهش 
خواهد داد؛ برای نمونه، می توان به بخش بهداشــت و درمان 

و آموزش اشاره کرد.
این تفکر اقتصادی، تصمیم گیریهای ســخت و دشواری را 
به دنبال داشــت و همیشه موجب نمی شود که شــما را دوباره 
انتخاب کنند. امــا به طورکلی، تعهد ما به نظام بودجه، موجب 
ارائه خدمات بســیار خوبی به هلند شــد. همین موضوع، ما را 
وادار به بررســی دقیق کلیه جوانــب وضعیت رفاهی کرد. ما از 
هیــچ اقدامی فروگذار نکردیم و به طور کلی، مشــوقهای مالی 
را در بخش بهداشــت و درمان، ســامانه بازنشستگی و تامین 
اجتماعی، بهبود بخشــیدیم. درنتیجه، رشد اقتصادی سرعت 
گرفت و هلند توانست وضعیت رفاهی را با پایه اقتصادی بسیار 

سالم در سطح باال حفظ کند.

بازگشت به رکود تورمی؟
ناامیدکننده ای  به طرز  را  واشنگتن  اجماع  بسیاری  امروزه، 
 ،2008 مالی  بزرگ  بحران  بر  مزید  می دانند.  منسوخ شده 

همه گیری کووید نیز به راحتی اجماع واشنگتن را به باد داد.
اعتماد به تجــارت آزاد و بازارهای آزاد با لطمه جدی روبه رو 
شــد. انتقاد از جهانی شــدن که زمانی تفکر غالب در جناحهای 
چپ گرا بود، جذابیت فکری آن را به ســمت جناح راســت گرای 
عوام گرا گستراند. کاهش مقررات در بخش مالی تا قبل از سال 
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2008، باعث تضعیف اعتماد عمومی به بازارهای آزاد شده بود. 
بودجه متوازن در هیچ کجا دیده نمی شود. این موضوع در چنین 
زمانهای آزمونی، چندان تعجب اور نیســت؛ اما میزان کســریها 
و بدهیها واقعا حیرت اور اســت. در حــال حاضر به طور میانگین، 
کســری بودجه در کشورهای پیشــرفته دو رقمی است. در حال 
حاضر، سطح کل بدهی در جهان، در بخش دولتی و خصوصی با 
رقم بی سابقه 335درصد تولید ناخالص داخلی و در حال افزایش 
است. ما بیش از سه بارونیم خانه جهانی خود را به گرو گذاشته ایم. 
میثاقهای پولی نیز کنار گذاشــته شدند. سرمایه گذاران باید بهای 
امتیاز خرید از کشــورهای با بدهی ســنگین را بپردازند. بانکهای 
مرکــزی، اوراق قرضه دولتــی را در مقیاس گســترده خریداری 

می کنند تا به تدریج بدهی  عمومی را نقد کنند.1 
البته، سیاست گذاران توان ایستادگی نداشتند، کنار ایستادند 
زیرا بحران کووید19 تهدیدی بــرای ازکارانداختن کل اقتصاد 

جهانی بود.
 (Jacques de بــا این حال، آن گونه که ژاک دو الروســیه
(Larosière مدیــر عامل پیشــین صنــدوق بین المللی پول 

اظهار داشــت، مسئله این است که محرکهای اقتصادی عظیم 
قلمرو اقتصاد را درنوردید که پیش از آن به واســطه سیاستهای 
غیرمتعارف درون آن به شــدت تهی شــده بود.2 وی بیان کرد 
که چگونه حتی نســبت به دهه های قبل از 2008، سیاستهای 
پولی در جهان صنعتی، انعطاف پذیرتر شــده اند. او و بسیاری 
دیگر، مازاد نقدینگی و بدهی ناشــی از این سیاستها را یکی از 

دالیل اصلی بحران بزرگ مالی سال 2008 می دانند.3 
با این حال، جهــان با ترس از این که رکود اقتصادی به یک 
بحران اقتصادی تبدیل شود، با دوبرابر شدن استخراج پول به 
این بحران واکنش نشان داد. بانکهای مرکزی به دنبال تصمیم  
برای پیشگیری از بحران، تصمیم به افزایش تورم و به حرکت 

درآوردن تمام اهرمها پس از سال 2008 گرفتند.
پاول ولکر در خاطرات خود، بدبینی درخورتوجه خود را نسبت 
به این سیاســتها ابراز داشت. وی با هدف تعیین شده برای تورم 
2درصدی یا به طوردقیق زیر 2درصد که به ترتیب همه بانکهای 
مرکزی اتخــاذ کردند، موافقت نکرد. وی با خونســردی اظهار 
داشت که تورم ساالنه 2درصد، ارزش پول رایج را در کمی بیشتر 
از یک نســل به نصف کاهش خواهــد داد. وی همچنین تردید 

داشــت که نرخ تــورم بتواند مورد مدیریــت ذره بینی قرار گیرد. 
وی هشــدار داد که به محض رسیدن تورم به 2درصد، به راحتی 
می تواند به 3درصد یا بیشتر نیز برسد.4 به نظر می آید که امروزه 
هشدارهای ولکر با افزایش تورم به باالی 3 تا 4درصد در برخی 

از مناطق جهان صنعتی، متناسب است.
در همیــن حال، به نظر می آیــد که قوانیــن طبیعی نیروی 
جاذبه اقتصادی به طور نامعلومی به حالت تعلیق درامده است. 
در حالــی که همچنــان در حال هضم بزرگتریــن قراردادهای 
اقتصادی طی دهه های گذشــته هســتیم، قیمت مســکن در 
حال سر به فلک گذاشتن است، در بازارهای سهام نیز رکوردی 
پس از رکورد دیگر ثبت می شود، و ورشکستگی در پایین ترین 
سطح تاریخی قرار دارد. البته، می توان این تحولهای متناقض 
را یــک پیــروزی در زمینه مداخلــه دولت در امــور اقتصادی 
دانســت.5 با وجود ایــن، دالیلی وجود دارد کــه می توان آنها 
را به عنوان نشــانه های افراط دانســت. بــا بدهیهای معوق و 
بزرگنمایی گسترده اقتصاد، احتماال فعالیت اقتصادی در آینده 
زیر فشار قرار خواهد گرفت، و بازگشت رکود تورمی می تواند در 
پیش باشــد. حتی اگر این اتفاق نیفتد، انباشت بی سابقه بدهی 

نشان دهنده یک خطر جدی برای ثبات مالی است.
محرکهــای اقتصــادی پی درپی نیــز تاثیر مخربی بــر رفتار 
اقتصادی دارند. نسلی از ســرمایه گذاران رشد کرده اند که انتظار 
دارند هر زمان که بازار روی خوش نشان نداد، نهادهای نظارتی 
وارد عمل شــوند. مدلهای تجاری بیش ازحد متوازن شده، بارها 
و بارها به عنوان کمک دولتی بــه کار رفتند. من به زمان فعالیتم 
به عنــوان وزیــر دارایی فکر می کنــم. وقتی بانکهــای مرکزی 
50درصد یا بیشتر از بدهیهای منتشرشده را می خرند، روایت من 

چارچوب مفهومی به روزرسانی شده 

اصول شفاف تری برای اندازه گیری 

ارائه کرده است 
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در مورد نداشتن درخت پول شــاید دیگر قانع کننده نباشد. حتی 
در هلند مقتصد، اکنون نظام بودجه زیر فشار جدی قرار دارد.

سیاســت گذاران از همه این خطرها آگاه هســتند؛ اما به طور 
واضح از آن چه ممکن اســت با افزایش دوباره نرخ بهره اتفاق 
افتد، هراس دارند. با وجود این، اگر به همین روال ادامه دهیم، 
بدهی بیشتری انباشته خواهد شــد و افزایش نرخهای بهره و 
بازگشت برای چاره اندیشی دشــوارتر خواهد بود. واضح است 
که راه بازگشــت به حالت عادی سخت و مشقت بار خواهد بود 
و در این راه، سیاســت گذاران باید ســراپا شــهامت باشند. اما 
نمی توانیم به افزایش ریسک در اقتصاد جهانی ادامه دهیم که 

در حال حاضر بسیار پرریسک است.

تقویت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
اقتصاد  این  است که در حال حاضر، سیاستهای  پیشنهاد من 
ناآرام  به نسبت  به دنیای  و  بگذاریم  کنار  را  افراطی  کالن 
حسابداری برویم. حسابداری مالی نسبت به اقتصاد کالن افق 
جابجایی  به دنبال  مقتصد،  حسابداران  ما  دارد.  متوسط تری 
واقعیت  توصیف  تنها،  ما  هدف  نیستیم.  بازارها  در  نفوذ  یا 

اقتصادی تا حد ممکن صادقانه و بی طرفانه است.
تحقق این جاه طلبی فروتنانه به اندازه کافی دشــوار اســت. 
در یک سخنرانی، بسیاری از نقاط ضعف حسابداری را مطرح 
کــردم. ما ترکیبی از فنون اندازه گیری تاریخی و جاری را به کار 
می گیریــم که باعــث ایجاد انــواع نبودتطابق در حســابداری 
می شــود. حســابداری بهای تاریخی، برخالف شــهرتش در 
اتکاپذیــری، سرشــار از براوردهای ذهنی ماننــد اندازه گیری 
ارزش مورداســتفاده یــا عمر مفیــد دارایی اســت. داراییهای 
نامشــهود که به عنوان محرکهای ارزش برای شرکتها، اهمیت 
روزافزونی پیدا کرده اند، به طور عمده درصورتهای مالی آورده 
نمی شــوند. ما نمی توانیم به طور دقیق توضیح بدهیم که سایر 
درامدهای جامع چیســت. اگرچه حسابداری تعهدی نسبت به 
حســابداری نقدی مزیت بســیار زیادی دارد، امــا می تواند در 
مقابل مدیریت سود که ریشه بسیاری از رسواییها در حسابداری 

است، آسیب پذیر باشد.
هیئت در دهه گذشــته، تالش زیــادی انجام داد تا برخی از 
ایــن نقاط ضعــف را کاهش دهد و درواقع به پیشــرفتی که در 

این زمینه کســب کرد، افتخار می کنیم. استاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالــی 9 (IFRS9) بــا عنــوان ابــزار مالی، 
حســابداری مربوط به زیانهای وام را بهبود بخشــیده و آن را 
نســبت به تغییرهای اقتصادی پاسخگوتر می کند. استاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالــی 15 (IFRS 15) با عنوان 
درامد ناشــی از قرارداد با مشتریان، موجب شناسایی دقیقتر و 
مقایســه پذیرتر درامد در سطح جهان می شود. کیفیت ترازنامه 
تا حدود زیــادی با شناســایی همه بدهیهای اجاره به وســیله 
اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی16 (IFRS16) با 

عنوان قراردادهای اجاره ، بهبود پیدا کرد.
اگر کســی همچنان نیاز دارد که در زمینه چگونگی ضرورت 
اســتانداردهای حسابداری جهانی مناســب متقاعد شود، تنها 
حسابداری بیمه را مشاهده کند. در حال حاضر، تنوع زیادی در 
شناســایی درامد وجود دارد، تا جایی که برخی از استانداردهای 
ملی حتی سپرده های سرمایه گذاری را به عنوان درامد محاسبه 
می کنند. در بســیاری از کشــورها، بدهیهــای بیمه همچنان 
با اســتفاده از نرخهای تاریخی بهره اندازه گیری می شــوند که 
دیگر در شــرایط کنونی نرخ بهره پایین، مربوط نیستند. پس 
از ســال 2023، هنگامی که به کارگیری استاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی17 (IFRS 17) الزامی شــود، شناسایی 
درامد در سطح بین المللی مقایســه پذیرتر و اتکاپذیرتر خواهد 
بــود. بدهی بیمه در همــه جا با نرخ بهره جــاری اندازه گیری 

خواهد شد، که واقعیت را بسیار دقیقتر بازتاب می دهد.
چارچوب مفهومی به روزرسانی شده، اصول شفافتری برای 
اندازه گیری ارائه کرده اســت، تا هیئت بتواند راحتتر مشخص 

بیشتر اوقات خرد جمعی 

منبع الهام و پشتیبانی 

بوده است
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کند که کدام مبنای اندازه گیری در چه شرایطی توصیه می شود.
بسیاری از روشهای مدیریت سود، پیش از دوره من محدود 
شدند. استاندارد شناسایی درامد و بیمه، فرصتهای بیشتر برای 
انجام مدیریت ســود را کاهش داد. لغو طبقه بندی آماده برای 
فروش برای ابزار مالکانه در اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی 9 نیز تحقق ســودوزیان حاصل را در هنگام اســتفاده از 
آنها، دشــوار کرده است. درواقع، به همین دلیل است که برای 
ابزار مالکانه آماده برای فروش دلســوزی زیادی می شود. من 
نمی خواهــم که از موضع خودم حکم صادر کنم، اما در حقیقت 
امیدوارم که هرگز این مورد بازگردانده نشــود. اگر نوسان ابزار 

مالکانه را دوست ندارید، در سهام سرمایه گذاری نکنید.
بعد از این که بیشــتر شــکافهای موجود در زمینه شناخت و 
اندازه گیری را برطرف کردیم، توانســتیم انرژی خود را هرچه 
بیشــتر بر بهبــود ارائه اطالعــات مالی متمرکز کنیــم. پروژه 
صورتهای مالی اساسی هیئت، ســاختار بسیار بهتری را برای 
صورت ســودوزیان ارائه می دهد و شــفافیت و نظم را در مورد 
سنجه های غیرهمســو با اصول پذیرفته شده حسابداری 
(non-GAAP) افزایش می دهد. پیشنهادهای ما مربوط بودن 

صورت ســودوزیان را تا حد زیادی افزایش می دهد و با عالقه 
و اشتیاق از سوی ســرمایه گذاران پذیرفته شده  است. ساختار 
بهتر صورت ســودوزیان نیز اهمیت بســیار زیادی دارد؛ زیرا 

افزون براین، اطالعات مالی بیشتری از طریق ابزار الکترونیکی 
استفاده می شود. 

نســخه جدید هیئت برای بیانیه گزارش تفسیری مدیریت، 
چارچوبی جامع را برای کمک به شــرکتها فراهم خواهد آورد تا 
کلیه عناصر بخش تشریحی که مکمل صورتهای مالی گزارش 
ســاالنه هستند را در کنار هم قرار دهد. بیانیه گزارش تفسیری 
مدیریت، یک سکوی پهلوگیری فراهم می کند که در این سکو 
شرکتها می توانند اطالعات بهتری در مورد داراییهای نامشهود، 
مدل کســب وکار و ظرفیتهای فناوری خــود ارائه دهند. هیئت 
همچنیــن اقدام در مــورد بیانیه گزارش تفســیری مدیریت را 
شروع کرده است؛ زیرا هیئت نیاز روزافزون شرکتها به گزارش 
تفســیری در مورد مســائل پایداری را مشــاهده می کرد. این 
موضوع همچنین با توجه به اقدام هیئت امنا در زمینه تشکیل 
احتمالی هیئت استانداردهای بین المللی پایداری به عنوان یک 
هیئت همتای هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری، 
در ســاختار راهبری بنیاد اهمیت دارد و هیئت بســیار خرسند 
اســت که در آینده از این همتای کوچک استقبال خواهد کرد. 
بیانیه گزارش تفســیری مدیریت، به عنوان سکوی پهلوگیری 
برای اطالعات پایــداری، می تواند به عنوان یکی از پیوندهای 
احتمالی میان هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری و 

هیئت استانداردهای بین المللی پایداری در آینده باشد.

تلفیق به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی

بین المللی  استانداردهای  افتخار می کنم که چگونه  همچنین، 
پیشرو  حسابداری  استانداردهای  به عنوان  مالی  گزارشگری 
اقتصاد جهانی تثبیت شده اند. هنگامی که در سال 2011  در 
فعالیت خود را آغاز کردم، استانداردهای بین المللی گزارشگری 
زیادی  عصبی  هیجان  و  بودند  جدید  به نسبت  هنوز  مالی 
درباره آینده آنها وجود داشت. از یک سو، هدف هیئت برای 
همچنان  حسابداری  جهانی  استاندارد  از  واحد  مجموعه ای 
 (FSB) برقرار بود و در تمام اعالمیه های هیئت ثبات مالی
و گروه بیست (G20) به آن اشاره شده بود. از سوی دیگر، 
این  متحد  ایاالت  سرانجام  این که  به  راجع  نیز  زیادی  ابهام 
بسیاری  یا خیر، وجود داشت.  پذیرفت  را خواهد  استانداردها 

تشکیل احتمالی 

هیئت استانداردهای بین المللی پایداری 

به عنوان یک هیئت همتای 

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 

در ساختار راهبری بنیاد 

اهمیت دارد
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پذیرش  در  متحد  ایاالت  اگر  که  بودند  نگران  این باره  در 
استانداردها کوتاهی کند، احتمال دارد که جهان استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی از هم بپاشد.
طی ســالهای 2011 و 2012، به دلیل تردید زیاد کمیسیون 
بورس و اوراق بهــادار امریکا (SEC) در مــورد پذیرش 
استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، رویای مجموعه 
واحد اســتانداردهای جهانی حسابداری به تدریج کمرنگ شد. 
به دنبال بحران مالی بزرگ، شــرکتها در همه جای جهان فشار 
زیادی را متحمل شــدند و کمیســیون بــورس و اوراق بهادار 
احســاس کرد که نمی تواند اصالحاتی را تصویب کند که انجام 
آن در کوتاه مــدت هزینــه درخورتوجهی ایجــاد می کند. وزیر 
دارایــی ژاپن نیز پس از ســونامی وحشــتناک 2011، احتیاط 

بیشتری را اعمال کرد.
با وجود این، فروپاشــی هولناک اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی اتفــاق نیفتــاد. خانــواده اســتانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی از طریــق پیوســتن جداگانه 
حوزه های گزارشگری در آسیا و آفریقا ایجاد شد و در نهایت به 
بیش از 140 حوزه رسید. در ژاپن، تعداد شرکتهایی که در حال 
پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی هستند، 
به طور پیوسته در حال افزایش است و طولی نمی کشد که بیش 
از 50درصد از بازار ســهام ژاپن به اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی تخصیص داده می شود. چین با ترکیب همه 
استانداردهای جدید به هدف هیئت بسیار نزدیک شده است و 
بسیاری از شرکتهای چینی قادر به رعایت کامل استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی هستند. نکته مهم این که، اتحادیه 
اروپا که رویای اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی را 
در ســال 2005 به واقعیت تبدیل کرد، تاکنون توانســته است 
که در مقابل وسوسه افزودن اســتثنا به استانداردهای هیئت، 

ایستادگی کند.
کســانی که تصویب اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالــی17 (IFRS 17) را از نزدیک دنبال می کنند، در جریان 
هستند که احتمال مشخصی وجود دارد که اروپا به آن جا برسد 
که راه گریزی در الزامهای گروه بندی ســاالنه این اســتاندارد 
را برای برخی از موسســه های بیمه ایجــاد کند. این موضوع 
بــه بیمه گران امــکان می دهد که ســودهای قدیمی )حتی در 

قراردادهایی که منقضی شــده اند( را با ســودهای جدیدی که 
به دلیــل نرخ بهره پایین می توانند کمتر باشــند، مخلوط کنند. 
صورت سودوزیان حاصل می تواند سودهای مصنوعی باالیی 
را نشــان دهد و حتی زیــان را جبران کند. اگــر اتحادیه اروپا 
چنین تدبیــری را پیش ببرد، امیدوارم که اقدامی انجام شــود 
تا شرکتها افشا کنند که از استثنا استفاده می کنند؛ به گونه ای که 

سرمایه گذاران بتوانند آن را به درستی به حساب بیاورند.
در مجموع، استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی در بخشــهای زیادی از جهان تثبیت شده است و دیگر از 
بحثهای داغ حسابداری نیست. جدال فرهنگی میان طرفداران 
حســابداری ارزش منصفانــه و طرفداران حســابداری بهای 
تاریخی که همچنان از ســال 2011 به قوت خود باقی اســت، 
نیــز بخش زیادی از هیجانش را از دســت داده اســت. هیئت 
اســتانداردهای بین المللی حســابداری یک دوره عملگرایانه و 
مستدل را رهبری کرد که در این دوره، به کارگیری اندازه گیری 
بهای تاریخی به طور پیوســته به کرسی نشست در همان حال 

که مشکالت حسابداری ارزش منصفانه نادیده گرفته نشد.
هیجان پذیرش اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
که 10 ســال پیش موجب خشنودی من شــد، تا حد زیادی از 
بین رفته اســت. با وجود این، این واقعیــت که فعالیت هیئت 
اندکی ماللت آور شــده است، نکته مثبتی است. این مفهوم را 
می رساند که هیئت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
خود را به عنوان زبان پیشــرو در حســابداری جهانی به اثبات 
رســانده اســت. رویای یک مجموعه واحد از اســتانداردهای 
جهانی هنوز تحقق پیدا نکرده اســت؛ امــا میزان یکپارچگی 
به دســت آمــده، به ویــژه در زمان کنونــی تردید نســبت به 

جهانی شدن، حیرت آور است.
دوســت دارم این گونه بیاندیشــم که حوزه های گزارشگری 
به دلیــل کیفیت اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی 
اســت که در این زمینه همگرا شــده اند. اما به همــان اندازه، 
سهم اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی در تسهیل 
انجام کســب وکارها اهمیت دارد. بســیاری از شرکتهای ژاپنی 
به صورت داوطلبانه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 
را پذیرفتند؛ تنها به این دلیل که این استانداردها مدیریت یک 

سازمان چندملیتی را بسیار ساده تر می سازد.



14
00

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
11

3 
ره

ما
ش

7

و در پایــان، به نظــر مــن راهبــری بنیــاد اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی، اتکاپذیری استانداردهای هیئت 
را بسیار تقویت کرده است. امیدوارم که استقالل نسبی هیئت 
و محافظــت از آن در برابر زدوبندهای بیــش از حد، بتواند به 
اعتمادپذیری آن کمک کند. درواقع، پاســخ مشتاقانه ذینفعان 
به نقش پیشنهادی بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی در گزارشگری پایداری، به میزان زیادی در نتیجه اعتماد 

به راهبری و روش درست انجام کار هیئت بود. 

سخنان پایانی
من این سخنرانی را با شناخت اهمیت افراد و به ویژه اهمیت 
روابط شخصی در حرفه ما آغاز کردم. بیش از هر چیز، داستان 
افراد  ماجرای  مالی،  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای 
به یک هدف  برای دستیابی  که  است  از سراسر جهان  نامدار 

مشترک و متعالی با هم همکاری می کنند. 
به ویــژه، می خواهــم کار بدیع هیئت امنا را معرفــی کنم که با 
رهبری توانای ارکــی لیکانن (Erkki Liikanen) و پیش از او 
میشــل پرادا (Michel Prada)، هدایت شدند. بیشتر اوقات، 
خرد جمعی آنها منبع الهام و پشــتیبانی بوده اســت. همچنین، 
می خواهم که صمیمانه از همکاران خود در هیئت اســتانداردهای 
بین المللــی حســابداری چه در گذشــته و چه در حــال به خاطر 
سخت کوشی ، پشتیبانی و بیش از همه همراهی شان، تشکر کنم.
خرد جمعی هیئت مدیره با داشتن یک رئیس غیرفنی، هرگز 
تا این حد اهمیت نداشــته اســت! می خواهم تشکر ویژه ای از 
نایب رئیس هیئت، ســو لوید (Sue Lloyd) داشته باشم که 
توانستم مسئولیتهای زیادی را به او واگذار کنم و همیشه هوش 

سرشار او را تحسین کردم.
 (Lee White) و لــی وایت (Nili Shah) از نیلی شــاه
کارشناســان نامــدار فنی و عملیاتــی هیئت تشــکر می کنم. 
اســتعدادهای زیادی در سازمانهای ما وجود دارند و پیش از این 
من هرگز در چنین فرهنگ بسیار دوستانه و مشارکتی کار نکردم. 
جانشین من، آندریاس بارکو (Andreas Barckow)، با گروه 
بزرگی از افراد مشغول به فعالیت است و با توجه به آگاهی عمیق 
خود در مورد افراد و کار ما، تردیدی ندارم که او وضعیت مطلوبی 
بــرای رشــد دارد. و در آخر می خواهم از شــما، جامعه جهانی 

بین المللی گزارشــگری مالی،  شــگفت انگیز اســتانداردهای 
اعضای کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری 
هم نشــینی مشورتی اســتانداردهای  (IFRIC) و  مالی 
تهیه کننــدگان،  ســرمایه گذاران،   ،(ASAF) حســابداری 
ســازمانهای بین المللی، تدوین کنندگان اســتانداردهای ملی، 
اعضای حرفه حسابداری، دانشــجویان و از همه شما، تشکر 

کنم.
متشــکرم. دلم برای همه شــما تنگ خواهد شــد و به واقع 
امیدوارم که در آینده دوباره مســیرهای ما با هم تالقی داشته 

باشد. 
اکنون ســمتم را به آندریاس بارکو تحویــل می دهم تا به او 
فرصت دهم خودش را معرفــی کند: آندریاس، صحنه متعلق 

به توست!
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