
آقای گوپتا (Gupta(، رهبر انجمن حسابداران رسمی هند 
(ICAI(، همکاران، خانمها و آقایان محترم، نام من این کی 

بین المللی  فدراسیون  رئیس  و  است   )In-Ki Joo) جوو 
حسابداران (IFAC) هستم. 

مفتخرم کــه به نمایندگی از طرف تمام اعضای فدراســیون 
بین المللی حســابداران، کارهایی که در یک بستر جهانی انجام 
می دهیم را ارائه کنم. این سعادت و افتخار من است که با شما 

صحبت کنم. 
البته بخشی از آن چه امروز ما را گرد هم می آورد، آن چیزی 
اســت که ما را از هم جــدا می کند. فقط دومــاه پیش، انتظار 
نداشــتیم که ویروس کرونا به بیماری همه گیر امروزی تبدیل 
شــود. در حال حاضر، به تقریب همه کشورها در سراسر جهان 

از آن درعذابند. 
این همه گیری همچنان از نظر مراقبتهای بهداشت عمومی، 
ثبات اقتصادی و سیاســت و فرهنگ، چالشهای بی سابقه ای 

برای بشریت ایجاد کرده است. 
در حرفه  اساسی  چالشهای  ایجاد  باعث  نیز  در حال حاضر 

ما شده است. 
امیدوارم و مطمئن هستم که جهان با این چالشها عاقالنه و 
به سرعت از طریق همکاری جهانی مقابله خواهد کرد. از شما 
برای فراهم ساختن امکان مشارکت من از راه دور، از خانه ام در 

سئول (Seoul(، تشکر می کنم. 
مطابــق آن چه در مــورد چالشــهای جهانــی و راه حلهای 
هوشــمند صحبــت می کنیم، واکنــش اندیشــمندانه و پویای 
حرفه به این بحران- متعادل ســازی واقعیتهای عملی با نیاز به 

ایستادگی در کار- سند بصیرت و رهبری شماست. 
و من می خواهم به شــما برای ایــن کنفرانس عالی تبریک 
بگویم. می دانم که حدود 50.000 نفر در این کنفرانس شرکت 

می کنند. احسنت! 
انجمن حســابداران رســمی هند یکی از بیش از 170 عضو 

سخنرانی رئیس فدراسیون بین المللی حسابداران در سمینار اینترنتی 

جهانی کووید 19 انجمن حسابداران رسمی هند

تاثیرهمهگیریکووید19برگزارشگریواطمینانبخشی
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فدراســیون بین المللی حسابداران در بیش از 130 کشور جهان 
اســت، که در کنار هم بیش از 3 میلیون حســابدار حرفه ای را 
تشــکیل می دهند. از زمانی که انجمن حسابداران رسمی هند 
در ســال 1977 به خانواده فدراســیون بین المللی حسابداران 
پیوست، اعضای انجمن حسابداران رسمی هند در هیئت مدیره 
فدراســیون بین المللی حسابداران، کمیته های آن، و هیئتهای 
استانداردگذار بین المللی که فدراسیون از آنها پشتیبانی می کند، 

خدمات متمایزی ارائه کرده اند. 
می خواهــم از خدمات و رهبــری چند تن از اعضای شــما 

قدردانی کنم: 
حرفه ای  اخالق  بین المللی  استانداردهای  هیئت  عضو   •
چودری  کومار  سانجیو   ،(IESBA) حسابداران  برای 

(Sanjiv Kumar Chaudhary)؛ 

• همکار من در فدراسیون بین المللی حسابداران، کومار راگو 
(Kumar Raghu)؛ 

• همکار من در فدراسیون بین المللی حسابداران و رئیس قبلی 
 ،(CAPA) اقیانوسیه  و  آسیا  حسابداران  کنفدراسیون 

مانوج فادنیس (Manoj Fadnis)؛ 
• همکار من در فدراسیون بین المللی حسابداران، ناوین گوپتا  

(Naveen Gupta)؛ 

• همکار من در فدراسیون بین المللی حسابداران، و رئیس سابق 
شما و رئیس کمیته اجرایی کنگره جهانی حسابداران 2022) 

 .(Prafulla Ch Hajed) پرافوال چ هاجد ،ECWCA)

از همه شما برای تعهد به این حرفه متشکرم. 
به موضوع بحث برگردیم: 

می دانیم که کووید 19 در حال زیرورو کردن جهان است، اما 
به عنوان یک حرفه  می توانیم- و باید- تالش کنیم تا خدمات 
اساسی موردنیاز برای اقتصاد جهانی و جامعه مدنی را فراهم 

سازیم. 
این کنفرانس، با حضور موثر ســخنرانانی که از سراســر دنیا 
دعوت کرده اید، دقیقا همان نوع کاری اســت که در حال حاضر 
این حرفه به آن نیاز دارد. این بحران در سراســر جهان وجود 
دارد؛ همه ما با مشکالت یکســانی روبه رو هستیم، و همه ما 

به راه حل نیاز داریم. 
 ،(Sapiens) نویسنده کتاب تاریخ مختصر نوع بشر، سه پینز

یووال نوح هراری (Yuval Noah Harari)، پیش بینی کرد 
که پس از گذر از طوفان، ما در دنیایی متفاوت ســاکن خواهیم 
شد. شاید مطمئن نباشیم با چه دنیایی روبه رو خواهیم بود، اما 

این دنیای متفاوت شامل موارد زیر خواهد بود: 
1. ارتباطات دیجیتالی بیشتر به جای ارتباط حضوری. 
2. حفاظت بیشتر از محیط زیست و بهداشت عمومی. 

از طرف دیگر، محیطهای فعلی کســب وکار به شدت مختل 
شــده اند. در نتیجه قرنطینه در همه جا، مرزهای بســته شده 
باعث اختالل در کســب وکار در سطح داخلی و بین المللی شده 
است، و ما دریافته ایم که همکاریهای اقتصادی جهانی به آسانی 
به وسیله کارخانه های بسته شده در مناطق آسیب دیده، مختل 

می شود. 
این پدیده باعث ایجاد مشــکالت در زنجیــره تامین برای 
خطوط تولید جهانی از شرکتهای بنیادی گرفته تا تامین کنندگان 
محلی شده اســت. به دلیل کاهش شــدید معامالت تجاری، 
کمبود نقدینگی و کاهش چشــمگیر ســود به تقریب در انتظار 

همه کسب وکارها است. 
 ،(SMEs) این شرکتها، به ویژه بنگاه های کوچک ومتوسط
نقدینگی کافی بــرای دوام آوردن درچندماهــی که در طی آن 
هیچ فروشــی نخواهند داشــت، ندارند. این نوع کسب وکارها 
به زودی با مشکالت شدید نقدینگی روبرو می شوند که احتمال 

ورشکستگی در آنها مشخص است. 
این پدیده تهدیدی اســت که در سراســر جهان شایع است 
و به بنگاه های کوچک ومتوســط و موسسه های حسابرسی 

کوچک ومتوسط (SMPs) آسیب بیشتری وارد می کند. 
دولتها، جوامع، کسب وکارها، متخصصان و همه بخشهای 
جامعه تمــام تالش خود را بــرای متوقف کــردن این واکنش 
زنجیره ای دلهره آور و بازگرداندن اقتصاد به حالت عادی انجام 
می دهند. البته، حرفه ما باید تمام تالش خود را برای مشارکت 

در این جهاد انجام دهد. 
همان طور که در چشم انداز فدراسیون بین المللی حسابداران 
می بینیــم، حرفــه مــا بــرای ســازمانها، بازارهــای مالی، و 

اقتصادهای قوی و پایدار، ضروری به حساب می آید. 
حرفه مــا باید از راه افزایش مداوم مربوط بودن و شــفافیت 
گزارشهای کسب وکار برای تصمیم گیرندگان و ذینفعان اصلی، 
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در تالش برای بازگرداندن اقتصاد به حالت عادی باشد. 
خاطر نشان می شود که در ایاالت متحد (US)، کمیسیون 
بورس و اوراق بهــادار (SEC) بیانیــه ای عمومی در مورد 
اهمیت افشــای اطالعات در ارتباط با کووید 19، به ویژه موارد 
افشــای آینده نگر برای فراهم ســاختن اطالعــات الزم برای 
ســرمایه گذاران و بازارها جهت تصمیم گیری آگاهانه، منتشــر 

ساخته است. 
گزارشــگری یکپارچه می تواند ابزاری کارامــد و موثر برای 
اطالع رســانی راهبردهای واحد تجاری برای آینده به ذینفعان 
اصلی باشد. اما تهیه گزارشــگری یکپارچه در شرایط اختالل 

کنونی یک چالش بزرگتر خواهد شد. 
عالوه بــر این، می خواهــم چند دیدگاه در مــورد چگونگی 
برخــورد با آن چــه که تاکنــون روبــرو بوده ایــم، و چگونگی 

آماده شدن برای چالشهای پیِش رو ارائه دهم. 

برخی از چالشهایی که در حال حاضر با آنها روبرو 
هستیم. 

می توانیم چیزهای زیادی را که در حرفه ما پیش آمده است، 
ببینیم. 

بــرای ســازمانهایی کــه بــا مهلــت گزارشــگری روبه رو 
هســتند، به عنوان مثال، ازدســت رفتن زمان و محدودیتهای 

فاصله گذاری فیزیکی بر توانایی حسابرســان، تهیه کنندگان، و 
ناشــران در انجام کارها و گزارش فــوری یافته های  خود تاثیر 

می گذارد. 
فهرست چالشهای ما ترســناک و بی اطمینانی در مورد آنها 

درخورتوجه است: 
• چگونه به اختاللهای عینی، نه تنها در عملیات صاحبکاران، 

بلکه در کارهای خودمان پاسخ خواهیم داد؟
• اگر شواهد حسابرسی در دسترس در طول این بحران برای 
بسیار  یا  ناچیز  بسیار  قانونی  مهلت  در  حسابرسی  اظهارنظر 

ضعیف باشد، چه می شود؟
• کاهش ارزش دارایی چگونه بر زیست پذیری کسب وکارهای 
تداوم  تاثیر می گذارد، و سئواالتی در مورد وضعیت  بی شمار 

فعالیت (Going Concern) به وجود می آورد؟
• با فروپاشی زنجیره های تامین و قطع جریانهای نقد، چگونه 
خواهیم  برخورد  قراردادی  و  قانونی  الزامات  رعایت نشدن  با 

کرد؟
• حسابداران حرفه ای چگونه الزامات حرفه ای برای پیشرفت 

حرفه ای مستمر(CPD) را رعایت می-کنند؟
• برای ارتقای سطح رفاه فردی حسابداران حرفه ای چه کاری 

باید انجام دهیم؟
• و چگونه برای شروع به کار استخدامهای جدید اقدام می کنیم؟ 

کووید 19 در حال زیرورو کردن جهان است

اما به عنوان یک حرفه می توانیم و باید

تالش کنیم تا خدمات اساسی موردنیاز برای

اقتصاد جهانی و جامعه مدنی را فراهم سازیم
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اینها تنها برخی از پرسشــهای بســیار زیادی است که باید 
به آنها پاســخ دهیــم. این پرسشــها به نوعی بیشــتر مربوط 
بــه بنگاه های کوچک ومتوســط و موسســه های حسابرســی 

کوچک ومتوسط است. 
مشــارکت کنندگان در بحــث امروز، بینشــهای زیادی ارائه 
می کنند که به حرفه حسابداری کمک می کند تا بیاموزد، تمرکز 
کند، و خود را تطبیق دهد. اما نباید انتظار داشته باشیم که همه 
مشــکالت را امروز حل کنیم. باید بــا بی اطمینانی درباره این 

ویروس زندگی کنیم- شاید برای مدت طوالنی. 
ما به این اندیشه خو گرفته ایم که تغییر در راه است. 

فوریت و مقیــاس بحران کووید 19 اســتثنایی اســت، اما 
برای حسابداران حرفه ای، ضرورت رشد و سازگاری استثنایی 
نیســت. در اصــل، هدفهای مــا تغییر نکرده اســت. صورت 
مالی هنوز یک صورت مالی اســت و حسابرسی هنوز هم یک 
حسابرســی است. با این حال، بســیاری از راه های رسیدن به 

آنها تغییر خواهند کرد. 
بــرای همه ما خالقیــت و انعطاف پذیری ضروری اســت. 
اســتفاده از ابــزار دیجیتال نقطه خوبی برای شــروع اســت. 
به عنوان مثال، مشــاهده موجودی، هنگام دستور قرنطینه که 
حسابرسان را از مراجعه به مشتریان خود باز می دارد، نمی تواند 
به صورت حضــوری ادامه یابــد. اما، ممکن اســت برخی از 
حسابرســان بتوانند از طریق ویدئو کنفرانس محل مشــتریان 
خود را زیرنظر قرار دهند و موجودیها را از راه دور بررسی کنند. 
البتــه، مثالی که مطرح کردم، در مقایســه بــا موضوعهای 
گسترده تری که باید درنظر بگیریم کامال محدود است. ممکن 
است بن بست وجود داشته باشــد- چیزهایی که درمی یابیم که 

اکنون نمی توانیم انجام دهیم، و باید به تعویق بیفتد. 
اینها موضوعهای مهمی برای تعریف و مطرح ساختن هرچه 
ســریعتر با صاحبکار و مراجع انتظام بخشــی خواهد بود، زیرا 

تاثیر به سزایی بر اظهارنظرهای حسابرسی خواهد گذاشت. 
فدراسیون بین المللی حســابداران با موسسه ها، سازمانهای 
عضو، و ســایر افراد در شبکه فدراسیون بین المللی حسابداران 

همکاری می کند تا به این نکات بپردازد. 
اگر همه در کنار هم باشیم، این تالش آسانتر خواهد بود، که 

موضوع بعدی صحبت من است. 

باید از یکدیگر یاد بگیریم
و  گزارشگری  خدمات  درباره  را  مطالبی  سازمانها  از  بسیاری 
از  من  کرده اند.  منتشر  کووید 19  بحران  زمان  در  اعتباردهی 
انجمن حسابداران رسمی هند به خاطر پیشرو بودن در بین آنها 

تشکر می کنم. 
برای مثال، مطلبی از شــما با عنوان »تاثیر ویروس کرونا بر 
گزارشگری مالی و مالحظات حسابرسان«، برای رهنمودهای 
خاص خود برای حسابداران حرفه ای هندی، و همچنین برای 
نظرات کلــی خود در مــورد تاثیر کووید 19 بر گزارشــگری و 

اطمینان بخشی، یک سند کامال مفید و دقیق است. 
پیوند مربوط به ایــن مطلب در صفحه ویژه کووید 19 در 
مرکز اطالع رسانی فدراسیون بین المللی حسابداران قرار 

گرفته است. 

ما رهنمودهای فکری زیادی از سراســر شــبکه خود، پیدا 
کرده ایم، شــامل ویژه نامه های متعدد به میزبانی ســازمانهای 
عضو با اطالعاتی با وســعت و عمق چشــمگیر. می بینیم که 
موسســه های حسابرسی کوچک ومتوســط و صاحبکاراِن آنها 
کــه از بنگاه های کوچک ومتوســط هســتند، به ویــژه در برابر 
پیامدهــای مالی و عملی این بحران آســیب پذیر هســتند. از 
آنجا که ایــن حرفه برای ارائــه راه حلهــا و رهنمودهای الزم 
برای هدایــت این بحران تالش می کند، هدف ما این اســت 
که اطالعات را به موسســه های حسابرسی کوچک ومتوسط و 
بنگاه های کوچک ومتوســط که ممکن اســت به آن نیاز داشته 

باشند، برسانیم. 
به تازگــی مرکز اطالع رســانی اینترنتــی را روزآمد کرده ایم 
تا فرصتهای پیشــرفت حرفه ای مســتمر برخط را که از سوی 
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ســازمانهای عضو، ازجمله انجمن حســابداران رسمی هند به 
اشتراک گذاشته می شود، در اختیار کاربران قرار دهیم. 

بانک جهانی (World Bank) و برخی موسسه های بزرگ 
از ابتکار عمل فدراســیون بین المللی حسابداران به عنوان یک 
بســتر ارزشــمند یاد کرده اند. مطالبی که گــرداوری کرده ایم، 
پیمان واقعی حرفه ای اســت که برای مایحتــاج عمومی و در 

جهت منافع عمومی جمع می شود. 
همه، به ویژه موسســه های حسابرســی کوچک ومتوسط را 
تشــویق می کنم، تا از صفحه اینترنتی فدراســیون دیدن کنند 
و آن چیزی را که حرفه حســابداری در ایــن بحران می بیند و 

می گوید، کشف کنند. 
فدراســیون بین المللی حســابداران در تالش است تا تبادل 
ایده ها را تســهیل کند و سپاســگزارم که در این تبادل شریک 

هستید. 
مــن می خواهم تاکید کنم که می توانیم از بهترین روشــهای 

یکدیگر بیاموزیم. 
انجمن حســابداران رســمی هند با دیجیتالی  کردن خدمات 
اعضا و دانشــجویان، یک نمونه اســت. این تحول دیجیتال 
برای همه سازمانهای حســابداری حرفه ای (PAOs) در 

آینده نزدیک بسیار مهم خواهد بود. 
بایــد از یکدیگــر بیاموزیم و بــا یکدیگر همــکاری کنیم تا 
بتوانیم با این وضعیت بی سابقه مقابله کنیم و تمام تالش خود 

را به سمتی هدایت کنیم که آینده بهتر را تضمین کند. 
فدراسیون بین المللی حسابداران به عنوان حرفه حسابداری 
جهانــی در بهترین موقعیت برای تســهیل ایــن همکاری در 
سراسر جهان قرار دارد. منابع کووید 19 در مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی فدراسیون، مثال خوبی است. 
خانمها و آقایان، می خواهم بر دو نکته تاکید کنم. 

• دیجیتالی شدن در زندگی روزمره ما با سرعت هر چه بیشتر 
انجام می شود. 

• جهان، از راه تالشهای مشترک در مقابله با ویروس کرونا در 
بلکه  نمانده و منزوی نشده است،  نه تنها جدا  سرتاسر گیتی، 

به هم نزدیکتر شده و همکاری بیشتری خواهد داشت. 
هیچ کس نمی داند این وضعیت اضطراری بهداشت جهانی 
چــه موقع فروکــش خواهد کرد. امــا در این میــان، به عنوان 
حســابداران حرفه ای، باید هدفهای خــود را زیرنظر بگیریم و 
به انجام برسانیم. کار ما در جهت منافع عمومی در حال حاضر 

از همیشه مهمتر است. 
بسیار خوشحالم که امروز به کنفرانس خود پیوستید. بهترین 

آرزوها را برایتان خواهانم. متشکرم. 

منبع:
• In-Ki- Joo, Impact of COVID-19 Pandemic on Re-
porting and Assurance, IFAC, April 2020

فوریت و مقیاس بحران کووید 19 استثنایی است

اما برای حسابداران حرفه ای 

ضرورت رشد و سازگاری استثنایی نیست
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