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آندریاس بارکو (Andreas Barckow) برای بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRSF) ناآشنا نیست، او در 

چندین نهاد مشورتی بنیاد خدمت کرده است.

بارکو در 1 ژوئیه 2021، اولین دوره خود را به عنوان رئیس هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) آغاز کرد و مسئولیت 

هانس هوگروورست (Hans Hoogervorst) را عهده دار شد، که دوره دوم ریاست او در 30 ژوئن به پایان رسید. وی در آوریل 

2021 به بنیاد ملحق شد تا دوره انتقال آرامی را سپری کند و چند هفته اخیر را صرف شناختن سازمان و افراد آن کرد.

به دلیل محدودیتهای مسافرتی ناشی از همه گیری کووید 19 (covid-19)، گزینش او همچنان به طور کامل مجازی بود، به همین 

دلیل، مشتاقانه در انتظار جابه جایی از بد هومبورگ (Bad Homburg) در نزدیکی فرانکفورت (Frankfurt) به لندن است، 

مکانی که دفتر بنیاد در آنجا قرار دارد.

او در این گفتگو، در مورد حرفه و تجربه خود در بنیاد تا به امروز و اولویتهای خود برای سالهای آینده صحبت می کند.

گفتگو با رئیس جدید هیئتگفتگو با رئیس جدید هیئت
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شــما چند ماه گذشته را صرف همکاری با هانس و سایر 
اعضای هیئت جهــت آمادگی برای تصدی مســئولیت 
کردید. چه موردی را فرا گرفتیــد که به ضرورت، انتظار 

کشف آن را نداشتید؟
می تواند  که  بودند  اندک  بسیار  تعجب برانگیز  موارد  واقع،  در 
حال  در  سال   15 از  بیش  من  که  باشد  واقعیت  این  به دلیل 
در  گذشته  شش سال  در  و  بوده ام  هیئت  فعالیتهای  پیگیری 
انتظار  یا آن ظرفیت فعالیت داشته ام. بسیار مشتاقانه در  این 

همکاری با کارکنان بااستعداد و باانگیزه هیئت هستم.

اگر به سالهای گذشته خود در ایام همکاری با نهادهای 
تدوین استاندارد حســابداری برگردید، آیا لحظه ای 

وجود داشت که برای شما بسیار خاص باشد؟
فکر نمی کنم که بتوانم یک مورد را به عنوان مورد بسیار خاص 
سر  افسانه ای  دارند- طنزهای  زیادی وجود  موارد  ارائه دهم. 
از  هیئت  رئیس   (Sir David Tweedie) توئیدی  دیوید 
در  لفظی  درگیریهای  توقف  برای   ،2011 تا   2001 سالهای 
استانداردهای  به کارگیری  پذیرش  مدیره،  هیئت  گفتگوهای 
ناشران  سوی  از   (IFRS) مالی  گزارشگری  بین المللی 
اوراق  بورس  کمیسیون  توسط  مصالحه  هیچ  بدون  خارجی 
بهادار امریکا (SEC)، یا در سالهای اخیر، عالقه روزافزون 
به پایداری، همگی آثاری از خود به جای گذاشتند. دریک نقش 
فعال، همکاری با دیگر تدوینگران استاندارد در همنشینیهای 
استانداردهای  مشورتی  همنشینی  همانند  بین المللی، 
تدوینگران  بین المللی  همنشینی   ،(ASAF) حسابداری 
تدوینگران   ،(IFASS) حسابداری  استانداردهای 
استانداردهای جهانی (WS)، و گروه مشورتی گزارشگری 
در  من  برجسته   کارهای  به روشنی   ،(EFRAG) اروپا  مالی 

زمینه تدوین استاندارد بوده است.

بزرگترین چالشــها و فرصتهای پیش روی هیئت در 
زمینه گزارشگری مالی را چه می دانید؟

به نظر من بزرگترین چالش این است که در محیط همیشه در 
من،  به نظر  که  چند  هر  شود.  حفظ  مربوط بودن  تغییر،  حال 
ادبیات ما به طور کلی آزمون زمان را پشت سر گذاشته است، 

اما تغییرهایی در محیط ایجاد شده است که به روشنی نمی توان 
زمان توسعه استانداردها را پیش بینی کرد.

من فکر می کنم اقتصاد بیشــتر خدمت محور خواهد شــد تا 
تولیدمحــور. من به نرخهــای پایین و منفی بهــره و تاثیر آن 
بر تنزیل جریانهای نقدی آینده می اندیشــم. من به روندهای 
بزرگــی همانند پایــداری و به ویــژه تغییرهــای آب وهوایی و 
همچنیــن افزایش مالکیت معنوی خودجوش می اندیشــم که 
در گزارش، مخاطبی برای آنها تعیین نشــده است و اینها تنها 

تعداد کمی از فرصتهای پیش رو است که به آنها اشاره کردم.
این موارد و دیگر موضوعها چالشهایی برای حرفه ما هستند 
که اگر بخواهیم با چشــمان باز به آنها نگاه کنیم، در عین حال 
فرصتهایی برای ما هستند و تردیدی ندارم که هیئت تخصص 
الزم برای پرداختن موفقیت آمیز به آنها و به روشی معنادار دارد.

دیدگاه شما در مورد دیجیتالی شدن حسابداری چیست؟ 
چه چیزی بیشــتر به صنعت حسابداری کمک می کند تا 

در قرن بیست ویکم با سایر صنایع همسو باشد؟
دیجیتال سازی  ازجنبه  حوزه ها  سایر  به  نسبت  حسابداری 
پرداختن  نحوه  همچنان  که  می رسد  به نظر  است.  مانده  عقب 
تا حدود  استاندارد  تدوین  در  افشای مسایل  و  ارائه  به موضوع 
زیادی متاثر از و محدود به تفکر در قالب صفحه چاپی است تا 
صفحه نمایش. به نظرم عجیب است زیرا هر معامله و رویدادی 
پردازش می شود.  قالب دیجیتال  در  ثبت می کنیم در اصل  که 
ما  می رسد،  حسابها  تهیه  به  نوبت  که  هنگامی  حال،  این  با 
باهم جمع می کنیم و آن  باالترین درجه ممکن  را در  همه چیز 
را به صورت چاپی در دسترس قرار می دهیم- تنها تا بعد از آن 
ببینیم که افراد استدالل می کنند که تفکیک و دسترسی بیشتر 
چیزی  می رسد  به نظر  اینجا  دارد.  ارجحیت  دیجیتال  قالب  در 
به سرعت  حسابداری  اطالعات  از  استفاده  نحوه  دارد.  اشکال 
تغییر می کند و فناوری که پنج تا ده سال پیش مناسب بود، شاید 
امروز یا فردا دیگر بهترین فناوری در سطح خود به حساب نیاید. 

بنابراین، این موضوعی است که باید دید و به آن پرداخت.

چه اولویتهایی برای سال اول ریاست هیئت دارید؟
زمینه  در  پیشینیانم  موفقیت آمیز  اقدام  به  همچنان  من 
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بین المللی  استانداردهای  به  نسبت  جهانی  اعتمادسازی 
گزارشگری مالی و تقویت به کارگیری یکنواخت آنها ادامه خواهم 
داد. در همان حال، می خواهم که به سازمان کمک کنم تا چابکتر 
آن  به  عمل  از  آسانتر  مطلب  این  گفتن  که  می دانم  کند.  عمل 
است، زیرا بسیاری از اقدام هیئت توسط دستورعملهای موجود 
می شود.  تعیین  می کند،  دنبال  هیئت  که  کاری  انجام  فرایند  و 
ذینفعان  درخواستهای  به  پاسخگویی  برای  سرعت  با  هیئت 
حرکت کرده است، با این حال، بیشتر پاسخهای هیئت واکنشی 
موضوع، یک هدف  این  به  رسیدن  پیش کنشی.  نه  است  بوده 

نهایی برای هیئت است که امیدوارم بتوانم در آن اثرگذار باشم.
حوزه دیگری که می خواهم در آن بازنگری کنم این اســت 
که آیا می توانیم در نحوه برقراری ارتباط و توضیح تصمیمهای 
هیئــت مدیره برای ذینفعان متنــوع اثربخش تر عمل کنیم. با 
توجه به این که در ارتباطات هیئت بیشتر دریافت کننده بوده ام، 
از مشــکالت مربوط بــه درک دیگران از کارهــای هیئت آگاه 
هستم. بنابراین، می خواهم که برای پرداختن به این مسائل، 

با سازمان همکاری کنم.

با وجود آن که دوره فعالیت شما به تازگی آغاز شده، 
بیشتر به دنبال چه مواردی هستید؟

دیدار حضوری با همکارانم، به جای اینکه تمام روز با صفحه 

رایانه ام صحبت کنم! نمی توانم تا برگزاری نشستهای حضوری 
صبر کنم. بی تردید، نشستهای مجازی مزایای خود را دارد. 
هیچ  من  به نظر  و  دارد  همراه  به  نیز  متعددی  چالشهای  اما 

چیزی بهتر از مکالمه رودررو در یک مکان نیست.

چطور شد که حرفه حسابداری را دنبال کردید؟
پس از پایان دوره مدرسه، یک دوره کاراموزی در بانک گذراندم 
اقتصاد  به  من  عالقه مندی  برای  را  زمینه  موضوع،  همین  و 
به  همیشه  کرد.  فراهم  گسترده تر  به طور  بازرگانی  مدیریت  و 
اقتصاد بین الملل، مدیریت بین الملل، امور مالی و حسابداری 
عالقه داشتم، بنابراین انتخاب رشته ای در این راستا منطقی 
به نظر می رسید. و هنگامی که اخذ دکترا در رشته حسابداری 
به من پیشنهاد شد، این موضوع من را به طور کامل در مسیر 

پیشرفت قرار داد.

به غیر از رشته حسابداری، عالقه دیگر شما چیست؟
مرتب  به طور  همسرم  و  من  مسافرت.  و  کالسیک  موسیقی 
کر  گروه  یک  در  دو  هر  و  هستیم  کنسرت  به  عالقه مندان  از 
مجلسی در کلیسای خود آواز می خوانیم و در ایام غیر کرونایی، 
هر شش تا هشت هفته یک کنسرت برگزار می کنیم. این که با 
نقش و تعهدات جدید امکان پذیر خواهد بود یا خیر، باید آن را 
کشف کنم. عالقه مهم دیگر من سفر به سراسر جهان است 
این  به من  که  احساس خوشبختی می کنم  با شغلهایی  من  و 

امکان را بدهد که از بسیاری از نقاط جهان بازدید کنم.

در پایان، اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 
مورد عالقه شما کدامست و چرا؟

با گذراندن دوره دکترای خود درمورد حسابداری ابزار مشتقه و 
فعالیتهای مصون سازی، به احتمال برای کسی عجیب نخواهد 

بود اگر بگویم »هر چیزی که مرتبط با ابزار مالی است«!

منبع:
. Meet the New IASB Chair, Andreas Barckow, IASB, 
July 2021.

حسابداریحسابداری

نسبت به سایر حوزه هانسبت به سایر حوزه ها

از جنبه دیجیتال سازیاز جنبه دیجیتال سازی

عقب مانده استعقب مانده است


