استاندارد بینالمللی حسابداری 34
صورتهای مالی تلفیقی نمونه میان دورهای فشرده
تألیف و ترجمه :دکتر موسی بزرگ اصل
در ایــن نشــریه ،صورتهای مالــی تلفیقــی نمونه
میاندورهای فشــرده برای یک گروه فرضی فروش
تجهیــزات الکترونیکــی براســاس اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالی تهیه شــده اســت.
ترجمــه ایــن صورتهــای مالــی براســاس نمونــه
موسســه حسابرســی یــیوای ) (EYو تطبیــق
آن بــا شــرایط داخلــی توســط آقای دکتر موســی
بــزرگ اصــل انجــام شــده و از نظرات ارزشــمند
خانم دکتــر الهام حمیدی اســتفاده گردیده اســت.
در مقدمه این نشریه ذکر شده است که تعیین اطالعات
قابل ارائه و افشــا در صورتهای مالی مستلزم اعمال
قضاوت در مورد اهمیت آن اســت و اقالم بیاهمیت
نباید افشا شود .لذا برخی از موارد افشا در صورتهای مالی نمونه ممکن است برای برخی واحدها کاربرد نداشته
باشد یا برخی موارد افشا ممکن است برای یک واحد الزم باشد اما در این مجموعه پیشبینی نشده باشد.
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برای اخالقی رفتار کردن و القای اعتماد در عصر دیجیتال ،حسابداران حرفهای ناگزیرند ،در موقعیتهایی که ممکن است هرگز نظیر آن
را پیش از آن ندیده باشند ،باسرعت اطالعات جدید را یاد بگیرند ،و قضاوت خود را درباره اطالعات بهکار برند.
پنج اصل بنیادی هیئت اســتانداردهای بینالمللی اخالق برای حســابداران ) ،(IESBSاصولی فراهــم میکنند که بر پایه آنها
حســابداران میتوانند ارزیابی کنند که آیا پاســخگوی اســتانداردهای رفتار اخالقی که از آنها انتظار میرود هســتند یا خیر؛ درستکاری،
واقعبینی ،صالحیت و مراقبت حرفهای ،رازداری ،و رفتار و آداب حرفهای.
عصر دیجیتال چه پیامدی برای اصول بنیادی یادشــده دارند؟ تحقیقات انجامشده نشان میدهد که در فضای موضوعهای دیجیتال،
اصلی که بیش از بقیه در خطر ســازش قرار میگیرد اصل بنیادی صالحیت و مراقبت حرفهای است .این موضوع ممکن است ناشی از
فضایی باشد که در آن موقعیتهای چالشبرانگیز در عصر دیجیتال میتواند مسایلی را مطرح سازد که پیش از آن دیده نمیشده است.
واکنش مناســب مســتلزم بهوجودآوردن دانش و درکی است با استاندارد ســطح باال از موقعیتها و فضای آن ،پیش از آن که بهصورتی
اخالقی بتوان کنش نشــان داد .نبود دانش و تخصص موجب ایجاد ریســک بهسازش کشیدهشــدن تعهد صالحیت و مراقبت حرفهای
میشــود .بهعنوان مثال ،بهکارگیری قضاوت اخالقی درباره استفاده از دفاترکل مشترک یا توزیعشده ) ،(Distributed Ledgersکه
اکنون برای ثبت تراکنشهای رمزارزها بهکار میرود ،بدون درک ماهیت آن ،و فرصتها و چالشهای همراه با آن ،دشوار است.
با نگاهی به آینده ،داشــتن ذهن باز مهم خواهد بود که ارزش آن چه را که تا آخرین لحظه فرا گرفته شــده قدر بشناسد ،اما با درک این
که یادگیری باید پیوسته در فضای شرایط درحال تحول واقع شود ،و از این رو نقطه پایان ندارد .هرچه بدانیم ،باز هم چیز تازهای هست
که باید بدانیم!
بهنفع حسابداران حرفهای است که در زمان هدایت موقعیتهای اخالقی در عصر دیجیتال دستکم مطالب زیر را در ذهن داشته باشند:
• دانش فناوریهای نوپدیدو موضوعهای دیجیتال را در خود باال ببرید تا ریسک بهسازش کشاندن صالحیت و مراقبت حرفهای
کاهش یابد،
• فرایندهای کنترلی را با دیدگاه راهبردی ترکیب کنید تا ریسک پیامدهای نامنتظر کاهش یابد ،و
• سازوکارهای گزارشگری رفتار غیراخالقی را ارزیابی کنید تا ریسک نقض ضوابط کاهش یابد.
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فراتر از اخبار

 انتقال جهانی بخش عمومی به حسابداری تعهدی

رویدادهای

بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACو انجمن رسمی مالیه

ایران و جهان
روزانه در مرکز اطالعرسانی
اینترنتی حسابرس
منتشر میشود.
با مراجعه به مرکز اطالعرسانی
شماره  113خرداد و تیر 1400

اینترنتی

به آدرس

www.hesabras.org
از مشروح خبرهای حرفه در این
بخش آگاه شوید.

عمومی و حسابداری ) (CIPFAکه بهتازگی منتشر شد ،در سال  2025دولتها در 50درصد
از حوزههای گزارشگری برمبنای تعهدی گزارشگری خواهند کرد .این گزارش از شاخص
بینالمللی پاسخگویی مالی بخش عمومی گرفته شده ،که میزان استفاده کنونی و آینده از
مبناها و چارچوبهای گزارشگری مالی عمومی بهوسیله دولتها در سراسر جهان را ثبت میکند.
گزارش وضعیت شاخص  2021که اطالعات  165حوزه گزارشگری در سراسر جهان را ثبت
میکند ،نشان میدهد در حالیکه 30درصد از دولتها در سال  2020بر مبنای تعهدی گزارش
کردهاند (افزایش 6درصدی نسبت به سال  ،)2018تا انتهای سال 50 ،2025درصد بر مبنای
تعهدی گزارشگری خواهند کرد .آفریقا ،آسیا و امریکای التین و حوزه کارائیب ،پیشرو در
افزایش موردانتظار در بهکارگیری حسابداری تعهدی طی پنج سال آینده هستند.

 انتشار رهنمود استقرار مدیریت کیفیت

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBبهتازگی دو رهنمود
منتشر کرد تا به ذینفعان در استقرار مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت کمک کند .این رهنمودها
به ذینفعان در درک استانداردها و استقرار مناسب الزامات به شیوه موردنظر کمک میکند:
• رهنمود استقرار استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  (ISQM 1) 1برای اولین بار ،با
عنوان «مدیریت کیفیت برای موسسههایی که حسابرسی یا رسیدگی اجمالی صورتهای مالی یا
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دیگر خدمات اطمینانبخشی یا خدمات مرتبط انجام میدهند»،
• رهنمود استقرار استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  (ISQM 2) 2برای اولین بار ،با عنوان «بازبینی کیفیت کار».
هیئت همچنین در ســه ماهه ســوم سال جاری ،یک رهنمود استقرار برای اســتاندارد بینالمللی حسابرسی (ISA 220) 220

(تجدیدنظرشــده) با عنوان «مدیریت کیفیت برای حسابرســی صورتهای مالی» منتشــر خواهد کرد .مجموعه استانداردهای مدیریت
کیفیت از تاریخ  15دسامبر  2022الزماالجرا خواهند بود.

 برگزاری مجموعه سمینار اینترنتی مشترک مدیریت کیفیت

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBبا همکاری فدراسیون بینالمللی حسابداران
) (IFACدر تاریخ  24ژوئن 29 ،ژوئیه و  5و  18اوت  2021سمینارهای اینترنتی مشترکی برگزار خواهند کرد.
این ســمینارهای اینتزنتی ،به بررسی عمیق در خصوص استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت (ISQM 1) 1منتشرشده بهوسیله
هیئت اســتانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشــی با عنوان «مدیریت کیفیت برای موسسههایی که حسابرسی یا رسیدگی
اجمالی صورتهای مالی یا سایر خدمات اطمینانبخشی یا خدمات مرتبط را انجام میدهند» میپردازد.
اســتاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 1بخشی از مجموعه استانداردهای مدیریت کیفیت هیئت است که در اواخر سال  2020منتشر
شد.
• اولین سمینار اینترنتی در  24ژوئن با عنوان «همه آنچه که باید در مورد فرایند ارزیابی ریسک موسسه بدانید»،
• دومین سمینار اینترنتی در  29ژوئیه با عنوان «انتظارات موسسهها و شرکای مسئولکار»،
• سومین سمینار اینترنتی در  5اوت با عنوان «مطالب جدید درباره فرایند نظارت و اصالح در موسسه»،
• چهارمین سمینار اینترنتی در  18اوت با عنوان «جمعبندی :درجستجوی اجزای سامانه مدیریت کیفیت».

 پاسخ بنیاد به اطالعیه وزاری مالی گروه  7در مورد استانداردهای جهانی پایداری

وزرای مالی گروه  (G7) 7در روز  5ژوئن  2021مالقات کردند و اطالعیهای منتشر ساختند که به فعالیت در حال انجام اعضای هیئت
امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFدر لحاظ کردن تاسیس یک هیئت جدید پایداری درون ساختار
راهبری بنیاد ،استناد کرده است.

ارکــی لیکانن ) (Erkki Likanenرئیس بنیاد در مورد این اطالعیه گفته اســت" :ما از حمایت وزرای مالی گروه  7از فعالیتهایمان

در جهت توســعه خط مبنای جهانی برای موارد افشــای مالی مربوط به پایداری و تعامل مداوم ما با ذینفعان در زمینه طرح پیشنهادی

تاسیس هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری ،استقبال میکنیم".

وزرای مالی گروه  7در بخشــی از اطالعیه خود بیان کردند" :ســرمایهگذاران به اطالعات باکیفیت ،مقایســهپذیر و اتکاپذیر در مورد

ریســکهای مربوط به آبوهوا نیاز دارند .بنابراین ما با نیاز به یک اســتاندارد جهانی خط مبنا برای گزارشگری پایداری موافق هستیم،

توســعه این اســتاندارد خط مبنا زیر راهبری قدرتمند و نظارت عمومی ،ناشــی از چارچوب کارگروه موارد افشــای مالی مربوط به

آبوهوا ) (TCFDو فعالیت تدوینگران اســتانداردهای پایداری ،که آنها و دامنه گستردهتری از ذینفعان را بهطور نزدیک درگیر میکند

تا رویه برتر را پرورش داده و همگرایی را تسریع کند ،استقبال میکنیم".

 استمرار فعالیت فدراسیون در مبارزه با جرایم مالی

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACاز اقدام همنشینی جهانی اقتصاد در زمینه «چارچوب همشکلساز» که به تازگی منتشر
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که حوزههای گزارشــگری میتوانند در آینده آن را کامل کنند .ما از برنامه فعالیت بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای
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شد ،به دلیل چشم انداز مهم دیگری که در مبارزه با جرایم مالی با دیدگاه چندبخشی ایجاد میکند ،استقبال کرد.
انتشــار گزارش همنشــینی که بهتازگی انجام شــد ،گامی مهم در جهت افزایش آگاهی در مورد اقدام مناســب دیدهبانان بوده است،
ازجمله حســابداران ،بانکداران و وکال ،که اشخاصی هستند که بهمنظور پیشــگیری یا قطع وقوع جرایم مالی بهویژه پولشویی ،جریان
مالی غیرقانونی و فساد مالی فعالیت میکنند.
ن کار ،امیدوار اســت که بتواند دیدهبانان در دیگر مشــاغل را برای اتخاذ چارچــوب اخالقی همتراز با آیین
فدراســیون با تایید بر ای 
بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران حرفهای ) (the Codeمنتشرشده بهوسیله هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق
حرفهای برای حسابداران ) ،(IESBAکه استاندارد طالیی برای رفتار اخالقی است ،ترغیب کند.

 انتصاب عضو هیئتعامل سازمان حسابرسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی فرج لطفالهی را به سمت عضو موظف هیئتعامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.

در متن حکمی که از سوی دکتر فرهاد دژپسند صادر شده ،آمده است" :نظر به تعهد ،تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به مصوبه
مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده سازمان حسابرسی ،بهموجب این حکم بهسمت عضو موظف هیئتعامل سازمان حسابرسی

بهمدت سهسال منصوب میشوید".

 اقدام مهم در جهت تقویت استقالل حسابرس

هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAبازنگریهایی در مقررات خدمات غیراطمینانبخشی
) (NASو مقررات مربوط به حقالزحمه در آیین اصول اخالق حرفهای برای حسابداران حرفهای )( (THE CODEازجمله
استانداردهای بینالمللی استقالل) منتشر کرد .مقررات بازنگریشده خدمات غیراطمینانبخشی و مقررات مرتبط با حقالزحمه بهطور
درخورتوجهی حفاظهای مربوط به استقالل حسابرس را در دو زمینه مهم تقویت میکنند ،که ممکن است محرکهایی تاثیرگذار بر رفتار
حسابرس ،خدمات غیراطمینانبخشی ارایهشده به صاحبکاران خدمات حسابرسی و حقالزحمهها ایجاد کنند.
مجموعه اقدام جدید شامل موارد زیر است:
• ممنوعیت گسترده موسسههای حسابرسی از ارایه خدمات غیراطمینانبخشی که احتمال میرود تهدید خودبینی در تجدیدنظر برای
صاحبکار خدمات حسابرسی که واحدی با منافع عمومی است ،ایجاد کند.
• وضع مقررات جدید برای برقراری و ارتقای همکاری قویتر میان حسابرسان و ارکان راهبری واحدهای با منافع عمومی در مورد
مسایل استقالل در ارتباط با خدمات غیراطمینانبخشی و حقالزحمهها.
• تقویت مقررات در جهت پرداختن به وابستگی غیرضروری حقالزحمه به صاحبکاران خدمات حسابرسی.
• وضع مقررات برای تقویت شفافیت بیشتر در بخشعمومی در زمینه حقالزحمههای پرداختشده توسط صاحبکاران خدمات
حسابرسی که واحدهای با منافع عمومی هستند تا به قضاوتهای ذینفعان در مورد استقالل حسابرس کمک کند.
شماره  113خرداد و تیر 1400

• رهنمود جامع برای هدایت ارزیابی حسابرسان از مخاطرهها و اقدام حسابرسان در ارتباط با تهدیدهای مرتبط با خدمات
غیراطمینانبخشی و حقالزحمهها.
مقررات بازنگریشده در زمینه خدمات غیراطمینانبخشی و حقالزحمهها ،برای حسابرسی صورتهای مالی مربوط به دورههایی که
به  15دسامبر یا پس از آن منتهی میشود الزماالجرا است .بهکارگیری پیش از این تاریخ نیز مجاز و تشویق شده است.

 توانمندسازی پایداری؛ اولویت برای حسابداران

گروه مشورتی ) (AGحسابداران حرفهای شاغل در کسبوکار ) (PAIBزیرمجموعه فدراسیون بینالمللی حسابداران
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) ،(IFACدر گزارش جدیدی با عنوان «توانمندسازی سازمانهای مقصودگرا :حسابداران حرفهای در کسبوکار پیشرو در پایداری و
تحول دیجیتال» ،دیدگاههایی در مورد روندهای اصلی جهانی که بر آینده آمادگی حرفه حسابداری تاثیر میگذارد ،جمعاوری کرده است.
این گزارش شامل نکات برجسته از نشست حسابداران حرفهای در کسبوکار در مارس  ،2021با تمرکز بر موارد زیر است:
• توانمندسازی ایجاد ارزش و پایداری؛
• ارائه خدمات در مورد تغییرات آب و هوا؛
• چگونه مدلهای عملیاتی تدارکات و زنجیره تامین کاال در حال تغییر نقش عملکردهای مالی هستند؛
• ماهیت متغیر کار و امور مالی از راهدور نسل زد ) (Gen Zو آینده حسابداری؛
• اولویتهای بخشعمومی برای حمایت از بهبود از کرونا.

 انتشار چارچوب پیشنهادی گزارش تفسیری مدیریت

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBبهتازگی چارچوب جامع پیشنهادی را برای نظرخواهی عمومی برای بنگاههایی
منتشر کرد که گزارشهای تفسیری مدیریت را مطابق با نیازهای اطالعاتی سرمایهگذاران تهیه میکنند.
چارچوب پیشنهادی یک بازنگری اساسی در بیانیه رویه  1استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRS1با عنوان گزارش
تفســیری مدیریت ارائه میدهد .این کار مبتنی بر نواوری در گزارش تشــریحی اســت و برای بنگاهها این امکان را فراهم میآورد که
اطالعاتی را که سرمایهگذاران به منظور ارزیابی چشمانداز بلندمدت بنگاه به آن نیاز دارند ،در یک مکان گرداوری کنند ،مانند اطالعاتی
در مورد روابط و منابع نامشهود بنگاه و موارد پایداری که بر شرکت تاثیرگذار است.
مهلت برای ارسال نظرخواهی تا تاریخ  23نوامبر  2021تعیین شده است.
برای مطالعه این پیشنویس به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 انتشار گزارش مشترک درباره نقش حسابداران حرفهای در دادهها

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACو حسابداران خبره حرفهای کانادا ) (CPAبهتازگی مقالهای برای بحث ) (DPبا

عنوان نقش حسابداران حرفهای در دادهها منتشر کردند.
با توجه به دیجیتالی شــدن اقتصادها ،حرفه حسابداری باید ســازگار شود تا بهطور راهبردی همکاری کند .گزارش نقش حسابداران
حرفهای در دادهها ،یک مدل جدید با عنوان زنجیره ارزش مدیریت داده ترسیم میکند ،که در آن حسابداران میتوانند ،با دارا شدن بر
صالحیتهای اصلی ،نقش خود را دوباره تصویرسازی کنند تا بهطور معناداری به اقتصاد دیجیتال کمک کنند.
برای مطالعه این مقاله به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 انتشار مقاله جدید از کارگروه کووید

اخالق حرفهای ) (NSSاز استرالیا ) ،(Australiaکانادا ) ،(Canadaچین ) ،(Chinaافریقای جنوبی ) ،(South Africaبریتانیا
) (UKو ایاالتمتحد امریکا ) (USتشکیل شده است ،مقالهای با عنوان « 5چالش اخالقی که با کاهش همهگیری تشدید خواهد شد»،
نگاهی به موضوعهای مهم اخالقی پیشروی حسابداران حرفهای همزمان با انتقال همهگیری کووید  19به مرحله بعد ،منتشر کرده است.
این مقاله آموزنده ،با بررسی عمیق ،بسیاری از مباحثی را که کارگروه از قبل بهعنوان چالشهای اخالقی ناشی از همهگیری بیان کرده بود،
مرور میکند و زمینه و بینش بهروزشدهای را برای کمک به حسابداران حرفهای در جهت بهبودی در حال پیشرفت اقتصادی و اجتماعی
فراهم میکند.
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یک کارگروه که از سوی هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAو تدوینگران ملی استانداردهای

کارگروه کووید  19هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ،بهریاست آقای ریچارد فلک )،(Richard Fleck
معاون ســابق هیئت اســتانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ،در حال توســعه منابع پشتیبان استقرار برای کمک به
حســابداران در بهکارگیری موثر آیین اصول اخالق حرفهای برای حســابداران حرفهای )( (THE CODEازجمله استانداردهای
بینالمللی استقالل) در هنگام روبهرو شدن با شرایط ایجادشده بهوسیله همهگیری کووید  19بوده است .این مقاله همچنین از نظرهای
کارشناسان هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران بهرهمند شده است.
 5چالش اخالقی که با کاهش همهگیری تشدید خواهد شد ،عبارتند از:
 -1فشارهای ناشی از بهبود اقتصادی ناهموار :حسابداران باید چابک بوده ،اما همچنان قاطعانه به آیین اصول اخالق حرفهای پایبند باشند.
 -2تقاضا برای حمایت و کارامدی بیشتر :حسابرسان صورتهای مالی باید بهدقت مسائل مربوط به استقالل و قرابت را درنظر بگیرند.
 -3ریسکهای مربوط به دیجیتالیشدن سریع :حسابداران باید نسبت به جرایم سایبری هوشیار باشند.
 -4فرسودگی و سالمت روان گروهها و استعداد :حسابداران باید برای انعطافپذیری و راهحلها تالش کنند.
 -5تمایل به تمرکز بر گذشته :حسابداران باید تغییر را تشخیص داده و بر آینده تمرکز کنند.

 انتشار برنامه کار تفصیلی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBپس از مشورتخواهی با هیئت نظارت بر منافع
عمومی ) ،(PIOBبرنامهکار تفصیلی بازنگریشده را منتشر کرد که جایگزین برنامهکار منتشرشده در  1فوریه  2021میشود .هیئت،
برنامهکاری خود را با توجه به استمرار تاثیر همهگیری کووید  (COVID-19) 19بر فعالیتهای هیئت و ظرفیت ذینفعان در استقرار
استانداردهای جدید و مشارکت در فرایند انجام کار هیئت ،بازنگری کرد.
هیئت در مواجهه با واقعیت کاهش زمان نشســت عمومی بهدلیل برگزاری نشســتهای عمومی از راهدور در ماههای باقیمانده سال،
تکمیل بهموقع دو سند مهم با توجه به منافع عمومی را در اولویت قرار داده است ،ازجمله نهاییسازی استاندارد بینالمللی حسابرسی
( (ISA 600) 600تجدیدنظرشــده) با عنوان حسابرســی صورتهای مالی گروه (انتظار میرود پس از نشست هیئت در دسامبر 2021
باشد) و استاندارد پیشنهادی برای حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری با پیچیدگی کمتر بهمنظور مشورتخواهی عمومی (انتظار
میرود پس از نشست هیئت در ژوئن  2021باشد).
برنامهکار بازنگریشــده همچنین پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی حسابرسی ( (ISA 500) 500شواهد حسابرسی)
در سپتامبر  2022را دربر میگیرد.

 ابالغ اصالحیه آییننامه تضمین معامالت دولتی

هيئتوزيران اصالحیه آییننامه تضمین معامالت دولتی را تصویب و ابالغ کرد.
آییننامه تضمین معامالت دولتی ،در هفت ماده اصالح و برای اجرا ابالغ شد.
عالقهمندان برای اطالع از جزئیات اصالحی این آییننامه به مرکز اطالعرسـ�انی خزانهداری کلکشور مراجعه کنند generaltrea� :
sury.mefa.ir

 ارائه مشاوره در مورد ریسک زنجیره بلوکی

انجمن حسابداران رسمی امریکا ) ،(AICPAانجمن حسابداران مدیریت خبره ) (CIMAو انجمن حسابرسی و کنترل

سیستمهای اطالعاتی ) (ISACAانجمن حرفهای بینالمللی متمرکز بر راهبری فناوری اطالعات ) ،(ITبرای تهیه یک مقاله
مشترک با عنوان ،ریسک زنجیره بلوکی ) : (Blockchainمالحظات برای متخصصان ،همکاری کردهاند.
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این مقاله که بهوســیله کارگروه مشترک زنجیره بلوکی انجمن حسابرسی و کنترل سیستمهای اطالعاتی -انجمن حسابداران رسمی
امریکا و انجمن حســابداران مدیریت خبره تهیه شده است ،مفاهیمی در مورد ریســک خاص مربوط به پیادهسازی و عملکرد زنجیره
بلوکی ارائه میکند .این مقاله در قالب پنج حوزه اصلی ،ازجمله راهبری ،زیرســاخت ،دادهها ،مدیریت کلید ،و قراردادهای هوشــمند
سازماندهی شده است.
ریسک زنجیره بلوکی درنظر دارد تاکید کند که گستره وسیعی از متخصصان ،از حسابداران رسمی و مستقل ) (CPAو حسابرسان
فناوری اطالعات گرفته تا متخصصان امنیت سایبری و افرادی که در نقشهای مدیریتی هستند ،باید ریسکهای زنجیره بلوکی را درک
کنند ،ازجمله:
• ریسک راهبری /طراحی :فقدان توافقنامه برای مبادلههای تاییدنشده ،که پردازش مبادلههای متقلبانه را که پیشازآن برگشت
خورده بودند ،ممکن میسازد و باعث تهدید شبکه میشود.
• ریسک مدیریت زیرساخت /توافقنامه :دستورعملهای مشروط در توافقنامه یا مفاد قرارداد هوشمند میتواند بهتعداد نامحدود
حلقههای بیانتها فراهم کند که عملکرد مداوم و یکپارچگی شبکه را در معرض ریسک قرار میدهد.
• مدیریت کلید :ایجاد کلید/هسته ) (key/seedبا اجزای ناکافی میتواند تمام استفادههای بعدی کلیدها برای ذخیرهسازی و مبادله
داراییهای رمزنگاریشده را در آینده در معرض ریسک قرار دهد .کلیدها ممکن است بهزور شکسته یا حدسزده شوند ،درنتیجه باعث
ازدسترفتن دارایی میشوند.

 انتشار رویکرد عناصر سازنده برای گزارشگری اطالعات پایداری

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبهتازگی سند بازنگریشده «رویکرد عناصر سازنده برای گزارشگری اطالعات پایداری»

را منتشر کرد ،که به نقشه راهی که از قبل با عنوان «مسیر پیشرو» منتشر کرده بود ،میافزاید .فدراسیون بینالمللی حسابداران امیدوار
است بتواند بحث در مورد چگونگی ارائه این روش در یک سامانه جهانی برای اطالعات پایداری یکنواخت ،قابل مقایسه و قابل
اطمینان را تقویت کند که به بهترین وجه نیازهای سرمایهگذاران و سایر سهامداران را براورده میکند.
فدراسیون بینالمللی حسابداران از یک هیئت استانداردگذار جدید زیرمجموعه بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
) (IFRSFپشتیبانی میکند ،که میتواند به هماهنگی و همنوایی گزارشگری منجر شده و یک خطمبنا از الزامهای مربوط به اطالعات
پایداری را که برای ارزش شرکتها مهم هستند ،فراهم کند .بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در ادامه بررسی تاسیس
هیئت جدید ،اصالحاتی را در اساسنامه بنیاد پیشنهاد داده است .فدراسیون بینالمللی حسابداران سازمانهای عضو خود را تشویق
میکند تا نظرهای خود را به مشورتخواهی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ارسال کنند.
فدراسیون بینالمللی حسابداران از بازخورد در مورد رویکرد عناصر سازنده استقبال میکند و قصد دارد در رویدادهای آینده فدراسیون
بینالمللی حسابداران که به سفر گستردهتری به دنیای گزارشگری شرکتی ارتقایافته میپردازد ،با ذینفعان در تعامل باشد.
برای مطالعه ســند بازنگریشده فدراسیون در مورد رویکرد عناصر سازنده برای گزارشگری اطالعات پایداری ،به صفحه اول مرکز

نسل جدید ،سرعتدهنده به تغییر در محیطکار

براساس گزارش جهانی انجمن حسابداران خبره و رسمی ) (ACCAو فدراسیون بینالمللی حسابداران ) ،(IFACاولین نسل
ل گرفته است.
بومی دیجیتال که وارد نیروی کار شده ،با وقوع فاجعه منحصر بهفرد جهانی که آنها در دوره جوانی خود تجربه میکنند ،شک 
دیدگاهها ی  9000جوان در ســنین  18تا  25ســال در نشــریه گراندبریکرز ) (Groundbreakersبا موضوع «نسل زد �(Z Gen

) erationو آینده حســابداری» منتشــر شد و نشــان داد که دغدغه اصلی آنها در زمینه امنیت شغلی ،رفاه و سالمت روان است و زنگ
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اطالعرسانی اینترنتی حسارس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.
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بیدارباش برای کارفرمایانی است که باید به این موضوع اهمیت نشان دهند.
انجمن حسابداران خبره و رسمی و فدراسیون بینالمللی حسابداران میگویند یافتههای این تحقیق جهانی بدون درنظرگرفتن بخش
اقتصادی ،به همه کارفرمایان مربوط اســت ،و تامین نیازهای این نســل و رســیدگی به دغدغههای آنها در پیشرفتشان بسیار اساسی
خواهد بود .بهطور مشخص برای حرفه حسابداری ،که هدف اصلی آن ایجاد ارزش پایدار برای سازمانها و در همان حال اقدام در جهت
منافع عمومی است ،موقعیت منحصر بهفردی ایجاد میکند تا از این فرصت استفاده کنند.
در مقاله نسل جدید و آینده حسابداری در نشریه گراند بریکرز 10 ،روش برای استفاده از توانایی نسل جدید به کارفرمایان ارائه شده است.

 انتشار چارچوب بهروزرسانیشده

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBچارچوب جدیدی برای فعالیتهای خود منتشر کرد .این
چارچوب ،فرایندها و رویههای عملیاتی هیئت را برای پیشبرد تدوین استاندارد و سایر فعالیتهای مرتبط شرح میدهد.
هیئت این چارچوب را بهمنظور پشــتیبانی از فرایند تدوین اســتاندارد با ســرعت عمل بیشــتر ارائه کرد .چارچوب همچنین شفافیت
عمومی بیشــتری را در مورد فعالیتهــای اولویتدهی هیئت ،فراتر از فرایند انجام کار رســمی مصوب فراهــم میکند .این چارچوب،
مولفههای مختلفی از فرایند انجام کار هیئت را بهمنظور پیشبرد مسائل در داخل و از طریق برنامهکار هیئت گرداوری کرده است.
چارچوب یادشده مولفههای اصلی زیر را مشخص میکند:
• فعالیتهای گرداوری اطالعات و پژوهش؛
• تجدیدنظر و تدوین استانداردها؛
• تعیین حوزه کمدامنه برای استانداردها؛ و
• فعالیتهایی برای پشتیبانی از استقرار استانداردها.
برای مطالعه این چارچوب به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 انتشار اصالحات هدفمند در حسابداری مالیات بر درامد

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBبهتازگی اصالحات هدفمندی در استاندارد بینالمللی حسابداری 12
) (IAS 12با عنوان «مالیات بر درامد» ،و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSدر تعیین نحوه حسابداری شرکتها
برای مالیات انتقالی به آینده در معامالت ،مانند اجاره و تعهدات خاتمه کار ،منتشر کرده است.
استاندارد بینالمللی حسابداری  12نحوه محاسبه مالیات بر درامد بهوسیله شرکت را مشخص میکند؛ ازجمله مالیات انتقالی به آینده
که بیانگر مالیات قابل پرداخت یا قابل بازیابی در آینده است.
این اصالحات برای دورههای گزارشگری ساالنه که از  1ژانویه  2023یا بعد از آن شروع میشوند درنظر گرفته شده است ،و استفاده
پیش از این تاریخ نیز مجاز است.
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 فراخوان پژوهش میدانی در مورد الزامهای افشای پیشنویس پیشنهادی در استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBپیشنویس پیشنهادی ) (EDالزامهای افشای استانداردهای بینالمللی

گزارشگری مالی ) -(IFRSیک رویکرد آزمایشی را در مارس  2021منتشر کرد .پیشنویس پیشنهادی بهدنبال دریافت بازخورد در
مورد رویکرد پیشنهادی جدید برای توسعه الزامهای افشا در استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و الزامهای جدید افشا برای
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 13) 13با عنوان «اندازهگیری ارزش منصفانه» و استاندارد بینالمللی حسابداری
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 (IAS 19) 19با عنوان «مزایای کارکنان» است.
بنیاد اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ) (IFRSFاز تهیهکنندگان صورتهای مالی دعوت کرده-است که در کارهای
میدانی شــرکت کنند تا طرحهای ارایهشــده در پیشنویس پیشــنهادی را آزمایش کنند .هیئت در حال انجام کارهای میدانی اســت تا
پیامدهای عملی استفاده از رویکرد جدید پیشنهادی را بهتر درک کند .بنیاد بهدنبال داوطلبانی است که:
• با استفاده از دستورعملها و پرسشنامههای بنیاد ،کار میدانی انجام دهند .بنیاد از شرکتکنندگان خواهد خواست تا کاربرد الزامهای
پیشنهادی جدید در استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  ،13استاندارد بینالمللی حسابداری  19یا هر دو را آزمایش کنند.
• نتایج کار میدانی را خالصه و گزارش کنند.
مهلت ارسال نظرها تا  21اکتبر  2021تعیین شده است.

 پیشنهاد اصالحیه در اساسنامه بنیاد برای انطباق با تاسیس هیئت استانداردهای پایداری

هیئت امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) ،(IFRSاصالحات پیشنهادی برای اساسنامه بنیاد را منتشر کرد تا
تاسیس احتمالی هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری ) (ISSBجدید را با ساختار راهبری سازمان همساز کند.
افزون براین ،هیئت امنا بیانیه بازخورد ) (FSکه خالصهای از بازخوردهای دریافتی از نظرخواهی در مورد گزارش پایداری را دربر
میگیرد ،منتشر ساخت.
همه تصمیمها در نشست هیئت امنا در  26آوریل  2021مورد بحث و توافق قرار گرفت .هیئت امنا ،اظهارات اخیر درمورد حمایت از
یک هیئت پایداری جدید از طرف هیئت ثبات مالی ) (FSBو سازمان بینالمللی کمیسیونهای بورس اوراق بهادار )(IOSCO

را مورد تایید و قدردانی قرار داد و همچنان در مسیر تصمیم نهایی برای ایجاد یک هیئت جدید پیش از بیستوششمین کنفرانس
تغییرات آبوهوایی ) (COP26سازمان ملل متحد در نوامبر  2021قرار دارد.
هیئت امنا بهدنبال دریافت بازخوردها درمورد اصالحات پیشــنهادی در اساســنامه بنیاد است تا تاســیس احتمالی و عملکرد هیئت
اســتانداردهای بینالمللی پایداری را همســاز کند .این اصالحات شــامل بازنگــری در اهداف بنیاد و تشــکیالت نهادی برای هیئت
استانداردهای بینالمللی پایداری است.

 برنامه کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در سال 2021

در کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFکه درتاریخ  3و  4ژوئن برگزار شد ،سخنرانان
میزبان در این کنفرانس ،راجع به موضوع «گذشته ،حال و آینده گزارشگری مالی و تاثیر جهانی آن» گفتگو کردند.
همزمان با بیستمین سالگرد تاســیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBدر سال جاری ،این کنفرانس شامل
میزگردی درباره تحوالت بازار ســرمایه و گزارشــگری مالی بینالمللی طی  20ســال گذشته با حضور اشــخاص مهمی از این عرصه

و میزگرد تعاملی در مورد آینده گزارشــگری شــرکتها با ســرمایهگذاران ،تهیهکنندگان و حسابرســان و آخرین تحوالت در اقدام بنیاد
این کنفرانس همچنین فرصتی برای خداحافظی رئیس در حال بازنشســتگی هیئت ،هانس هوگرورست )(Hans Hoogervorst

بود که درباره یکدهه فعالیتش در تدوین استانداردها سخن گفت.
این کنفرانس بهدلیل همهگیری کووید  (covid-19) 19و محدودیت در کنفرانسهای حضوری ،بهصورت مجازی برگزار شد.
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استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در زمینه گزارشگری پایداری بود.
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گزارشگری مالی رمزارزها و چالشهای آن


مرتضی اسدی
هانیه اخوان

چکیده

با توجه به سرعت توسعه اقتصاد دیجیتالی ،فعالیت شرکتها
با داراییهای رمزنگاریشده برای بسیاری از کشورها
اجتنابناپذیر است .در عین حال ،حوزههای قضایی
کشورها ،فرصت چندانی برای نادیدهگرفتن واقعیت
تجارت با داراییهای رمزنگاریشده ندارند .مباحث مربوط
به تنظیم عوامل اقتصاد کالن ،هنگام انعکاس داراییهای
رمزنگاریشده در ساختار طبقهبندی فعلی و رویه ارزشیابی
منصفانه آنها ،با مالحظات طبقهبندی و محتوای صورتهای
مالی شرکتها ،مرتبط است .جنبه دیگری که باید توجه شود،
انجام تحلیلهای جامع بهمنظور لحاظ رویکردهای علمی و
عملی در مورد روش طبقهبندی و ارزشیابی داراییهای
رمزنگاریشده در پژوهشهای علمی و قضاوتهای حرفهای
سازمانهای مهم بینالمللی حسابرسی است .در این راستا،
نوشتار حاضر بر تجزیهوتحلیل عملی رویههای حسابداری
فعلی شرکتهای فعال در داراییهای رمزنگاریشده،
با درنظرگرفتن موضع کمیته تفسیر استانداردهای
شماره  113خرداد و تیر 1400

بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRICمتمرکز است.
بر اساس نتایج پژوهش انجامشده ،مدلهای موجود برای
طبقهبندی و ارزشیابی داراییهای رمزنگاری مورد ارزیابی
قرار گرفته و مهمترین جنبههای عملی چالشبرانگیز
در بهکارگیری آنها مشخص شده است .این امر امکان
ارائه مدلهای مناسبی برای مدیریت ارزشیابی داراییهای
رمزنگاریشده ،شامل شیوههای عملی موجود که در حال

حاضر توسط شرکتها بهکار میرود و رویههای احتمالی
آنها را فراهم میکند .در این بررسی این نتیجه بهدست
آمد که مناسبترین راه برای حل تضاد منافع تجاری و
قواعد فعلی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
) (IFRSاصالح استانداردهای موجود ،معرفی قواعد
طبقهبندی و ارزشیابی داراییهای رمزنگاریشده و یا تدوین
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی جدید برای
حسابداری داراییهای رمزنگاریشده است.

مقدمه

با پیشرفت فناوری در دنیای امروز ،پول هرچه بیشتر شکل

دیجیتالی بهخود گرفته است .تا چند سال پیش ،بیشتر
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مردم فقط از اشکال فیزیکی و عینی ارز مانند اسکناس دالر

دیجیتالی شد ه اســت .از اینرو ،امروزه با توجه به اهمیتی که

و سکه استفاده میکردند .امروزه بیشتر مردم برای پرداخت

رمزارزها پیدا کردهاند ،لزوم قانونگذاری و ضابطهمندی در آن

کاالها و خدمات از کارتهای نقدی و اعتباری استفاده میکنند.

بیشازپیش نمایان شدهاست.

استفاده از این کارتها از اولین قدمها برای دیجیتالیکردن پول

در ایران فرایند فعالیتهای رمزارزها در اقتصاد ،چندبخشــی

بوده است؛ زیرا مردم فهمیدند که وجود شکل فیزیکی پول و

است و بخشــهای صنعت ،اقتصاد ،بانک مرکزی ،وزارت نیرو

یا هر ارز دیگر لزومی ندارد .در این رابطه ،رمزارز جدیدترین

و وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات در این مورد باید وظیفه

شکل ارز دیجیتال است که از معادالت ریاضی برای رمزگذاری

ســاماندهی این بازارها را برعهده گیرند .اما با این حال ،نهتنها

دادهها استفاده میکند .این نوع ارز در  5سال گذشته بهدلیل

در ایران بلکه در ســایر کشورهای جهان ،ابهامهای بسیاری در

استفاده بیشتر مردم و شرکتها از محبوبیت درخورتوجهی

رویارویی با ایــن پدیده و کاربرد و چگونگــی بهرهگیری از آن

برخوردار شده و برخی از شرکتها شروع به پذیرش آن بهعنوان

وجود دارد و همچنان واکنش دستگاههای مسئول در این حوزه

پرداخت در ازای کاالها و خدمات خود کردهاند و شرکتهای

مشخص نیست .از طرف دیگر ،نوســانهای جهانی اخیر بازار

بیشتری در آینده به رمزارزها روی خواهند آورد.

رمزارزها و نبود قوانین شــفاف در بســیاری از کشورها ،باعث

در ســالهای اخیر در کشور ایران و همراستا با شرایط جهانی

ایجاد نگرانی در ســرمایهگذاران شده است .بر اساس گزارشی

در دیجیتالیشــدن هــر چــه بیشــتر صنایع و کســبوکارها،

که کتابخانه ملی کنگره امریکا از قوانین و سیاســتهای مصوب

ســرمایهگذاران بهسمت روشهای جدید ســرمایهگذاری سوق

در حوزه رمزارزها از  130کشــور جمعاوری کرده اســت ،در ۴

پیــدا کردهاند .اگر تا دیروز بازار طال و ســکه ،بــازار ارز ،بازار

سال گذشته با محبوبشدن رمزارزها و همهگیری آنها ،دولتها

مسکن و بازار خودرو ،بازارهای چهارگانه سنتی سرمایهگذاری

بیشــتر به ایــن حوزه توجه کــرده و در صــدد قانونگذاری آن

در ایران محســوب میشــدند ،امروزه بازار ارزهای دیجیتال

برآمدهاند .طبق این گزارش بیشــتر اطالعیههای منتشرشــده

چنان رونق گرفته کــه کمتر فعال بازار پول را میتوان پیدا کرد

توســط دولتهــا درباره چالشــهای ســرمایهگذاری رمزارزهای

که با این بازار سروکار نداشته باشد.

پایه بوده که بیشــتر این هشــدارها هم توسط بانکهای مرکزی

تورم ،افزایش نقدینگی ،تولید کمبازده ،تبلیغات مســئوالن و

تاکید دارد؛ اول نوســانهای زیاد رمزارزهــا و دوم ،نبود نظارت

تغییرات نرخ ارز و نظایر آن پررنگ شــد اما بهدلیل ســوددهی

روی ســازمانها و نهادهای تســهیلکننده معامــات رمزارز.

نامناســب از رونق آن کاســته و عالقه و توجه مــردم به بازار

همچنین ،بیشتر کشورها به سرمایهگذاران هشدار میدهند که

ارزهــای دیجیتال جلب شــد .بهگفته برخی از کارشناســان و

اگر وارد بازار رمزارزها شوند ،باید ریسک این معامالت را قبول

فعاالن بازار ،حضور ســرمایهگذاران در بورس و نبود موفقیت

کننــد و در صورت زیــان هیچ مرجع قانونی پاســخگو نخواهد

در آن و البتــه عوامــل دیگــری همچون تالش بــرای حفظ

بود .ازاینرو ،یکی از مســائلی که بازار رمزارز در سراسر جهان

ارزش پول در مقابل جهش مســتمر تورم خــارج از فعالیتهای

و بهتبع آن در ایران ،با آن مواجه اســت ،نبود قانونی منســجم

تحت نظارت دولت و ســازمان مالیاتــی و نیز تامین راهی امن

برای حمایت و مدیریت سرمایههای موجود در این بازار است و

برای انتقال ســرمایههای فردی در شــرایط وجود محدودیت

بیشــتر کارشناسان و مسئوالن دولتی و غیردولتی تنها بهصرف

تحریمهــای اقتصادی ،بــه ورود افراد به این بــازار دامن زده

هشداردادن به سرمایهگذاران در این عرصه اکتفا میکنند.

اســت .این موضوع البته نهتنها در ایران بلکه در جهان نیز بر

در زمینه گزارشگری مالی رمزارزها نیز بین جوامع حرفهای

اثر افزایــش اعتماد به رمزارزها و کاهش ســوددهی بازارهای

و متخصصان در عملیات داراییهای رمزنگاریشده ،اتفاق نظر

موازی ازجمله طال ،نفت و سهام بهدلیل رکود فراگیر حاصل از

وجود نداشته و هیچ قاعده حسابداری رسمی مختص رمزارزها

شــیوع ویروس کرونا ،باعث حرکت سرمایهها به بازار ارزهای

منتشــر نشده است .در حال حاضر طبق اصول پذیرفتهشده
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اگرچــه در این اواخــر بورس در ایران بهدالیلی چون رشــد

کشــورها صادر شده و پایه و اســاس این هشدارها به چند نکته
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حســابداری ) (GAAPفعلــی ایــاالت متحــد و همچنین

زنجیرهبلوکــی 1اختصــاص دارد ) .(Firdaus, 2019چنین

اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی )،(IFRS

مطالعاتی فراتر از محدوده این نوشــتار اســت اما درک کلی از

رمزارزها بهصورت داراییهای نامشهود لحاظ میشود.

فرصتهای اساســی اســتخراج را فراهم میکند (Brummer,

داراییهــای دیجیتالی با قابلیت خود بــرای مقاصد مختلفی

) .2019بهعنــوان مثال ،برای بیتکوین ،تعــداد  21میلیون

ازجمله بهعنوان واســط مبادله ،میتواند امکان دسترســی به

واحد بــا مهلت تولیــد تا ســال 2140اســت (Dorofeyev,

کاالها یا دریافت خدمات را فراهم آورد و یا بهعنوان ابزار تامین

) ،2018که میتواند در قضاوت حرفهای برای ارزیابی ریسک

مالــی ،مانند اوراق بهادار بهکار رود .حقوق و تعهدهای مربوط

در صورتهای مالی شرکتها استفاده شود.

به داراییهــای دیجیتال بهطور درخورتوجهی متفاوت اســت.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که نحوه حسابداری برای
دارایی دیجیتالی در نهایت باتوجه به شــرایط خاص ،شــکل،
حقوق اساسی و تعهدهای آن دارایی انجام میشود.

مرور ادبیات

مبانی نظری

ممکن اســت در نــگاه اول مفاهیمــی ماننــد «رمزارزها»،

«ارزهای دیجیتالی» و «ارزهای مجازی» ،مشــابه بهنظر آیند
و در عرف بهجای هم بهکار روند؛ اما باید توجه داشــت که این
مفاهیــم از نظر ماهیت با هــم تفاوتهایی دارنــد و کاربرد آنها

داراییهای رمزنگاریشده بهعنوان یک پدیده اقتصادی

بهجای هم ،چندان دقیق نیســت؛ چرا کــه در تعریف ارزهای

مدرن ،طی چند سال گذشته به بخش جداییناپذیر شرکتهای

دیجیتالی بیان شده" ،ارزهایی که بهصورت الکترونیکی ذخیره

جهانی تبدیل شده است .شرکتهایی که برای افشای اطالعات

و منتقل میشوند" .بر این اســاس ،هرگونه پولی که برمبنای

و ارائه شاخصها در صورتهای مالی نیاز به تدوین رویههای

صفر و یک باشــد (مثل ریالهای موجود در حســاب بانکی که

حسابداری دارند و همچنین شرکتهایی که امکان اجرای

بیانگر ریالهای واقعی است و یا بیتکوینها بهدلیل مبنای صفر

عملیات با داراییهای رمزنگاریشده را دارند ،به نظرهای

و یــک) در این تعریــف جای میگیرنــد ).(Wagner, 2014

عملی و تحولهای علمی در این زمینه عالقهمند هستند

درحالیکه ارزهای مجازی بهعنوان «نماینده دیجیتالی ارزش

).(Adhami, 2018

که توسط بانک مرکزی یا نهاد دولتی صادر نمیشود و میتواند

در یک مطالعــه علمی توســط (Hileman and Rauchs,

بدون ارتباط با پولهای رایج ملی صادر شــود و میتواند منتقل

) ،2017بیان شــده که طی چند ســال گذشــته بیــش از 300

یا بهصورت الکترونیکی خریدوفروش شود» تعریف شده است

مقاله علمی در مــورد جنبههای مختلف گردش مالی داراییهای

).(Dabrowski, 2018
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رمزنگاریشده منتشر شده است .بهطور سنتی ،بیشتر محققان

در یک تقســیمبندی کلی ،ارزهای مجازی به ســه دسته

نقطه شــروع بحث را پدیده داراییهای رمزنگاریشــده ،بهویژه

تقسیم شــدهاند .نوع اول« ،ارزهای مجازی بسته» که فقط

بیتکوین و چالشــهای بعدی برای کسبوکار ،اقتصاد هرکشور

در فضــای مجــازی تولید و مورد اســتفاده قــرار میگیرند

بهطور جداگانه و روابط اقتصادی متقابل کشورها درنظر میگیرند

(همانند سکههای درون بازی دنیای وارکرفت ،)2نوع دوم،

) .(Goudos, 2017اولین تحقیق مطالعه گروهی از نویسندگان

«ارزهای مجــازی یکطرفه» که با اســتفاده از پولهای رایج

اســت که با نام مستعار ) (Satoshi Nakamotoدر سال 2008

قابلتهیهانــد ،اما قابلیت تبدیل بــه پولهای رایج را ندارند و

منتشــر شــده اســت ) .(Nakamoto, 2008در آن مطالعــه،

تنهــا برای خرید کاال و خدمــات در دنیای مجازی و حقیقی

ایــده اصلی ایجــاد بیتکوین و همچنین هدف از پژوهشــهای

کاربرد دارند (همانند اعتبار فیسبوک .)3نوع سوم« ،ارزهای

علمی ،توصیف روش جدید معامله برگشتناپذیر بین خریدار و

مجازی دوطرفه» نام دارند که هم با استفاده از پولهای رایج

فروشــنده بدون واسطه است .بیشتر آثار نویسندگان به تحقیق

قابلخرید هستند و هم با نرخی مشخص قابلتبدیل بوده و

در مورد مدل ریاضی شــبکه ،اصول کار آن و عملکرد عناصر

برای خرید کاال و خدمات در دنیای مجازی و حقیقی کاربرد
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دارند (همانند واحد پولی لینــدن 4دالر) ).(ECB, 2015

الف) ارز دیجیتالی یا مجازی که در دفتر توزیع ثبت شده و از

بانــک مرکــزی اتحادیه اروپا از نــوع اخیر بهعنــوان «ابزار

رمزنگاریکردن برای امنیت استفاده میکند.

پرداخت» یاد کرده اســت (رجبی .)1397 ،براساس مطالب

ب) توسط مقام قضایی یا طرف دیگری منتشر نشده است.

یادشده در تعریف رمزارزها میتوان گفت "رمزارزها یکی از

پ) باعث ایجاد قرارداد بین دارنده و طرف دیگر نمیشود.

انواع ارز مجازی هستند که از فناوری رمزنگاری در طراحی

از نظر چارچوب مفهومی استانداردهای بینالمللی گزارشگری

آن اســتفاده شــده و بهطور معمول بهصــورت غیرمتمرکز

مالی ،داراییهای رمزنگاریشده دارای کلیه ویژگیهای یک دارایی

اداره میشــوند و قابلیت تبدیل به پولهای رایج و استفاده در

مانند حق ،کنترل و منافع اقتصادی آتی مورد انتظار است .جامعه

تهیــه کاال و خدمات در دنیای واقعی و مجــازی را دارند".

حرفهای ،موسســههای حسابرسی پیشرو مانند ییوای )(EY

بدینترتیــب چنین بــر میآید که هر چنــد ارزهای مجازی

این حالت را تایید و در انتشــارات خود ،انــواع مختلف رمزارز را

گونهای از ارزهای دیجیتالی هســتند ،امــا نمیتوان هر ارز

بهعنوان دارایی رمزنگاریشده ،تعیین کردهاند.

دیجیتالی را ارز مجازی دانســت؛ همچنان که رمزارزها نیز

مطالعــات کارشناســان ،جوامــع حرفهای و موسســههای

جزئی از ارزهای مجازی بهشمار میروند اما هر ارز مجازی

حسابرســی پیشرو بهعنــوان گزینههایی جهــت طبقهبندی

لزوما رمزارز نیست (مددی و همکاران.)1400 ،

داراییهای رمزنگاریشده ،موارد زیر را پیشنهاد میکند:
• پول (داراییهای پولی دیجیتالی)،

موسســه حسابرسی پیدبلیوســی ) (PwCیکی از چهار
موسسه بزرگ حسابرســی ،داراییهای رمزنگاریشده را چنین

• موجودیها،

تعریف کرده است" :اشکال مبادلهای که نه بهصورت فیزیکی

• داراییهای مالی ،و

بلکه تنها بهصورت دیجیتالی انجام میشــود .آنها به هیچ ارز

• داراییهای نامشهود.

واقعی متصل نیستند و توسط هیچکدام از مراجعی مانند دولت،

بهکارگیری دیگر گروههای طبقهبندی بهدلیل تضاد کامل با

بانک مرکزی ،شــخصیت حقوقی مشخص یا دارایی زیربنایی

اساس چارچوب مفهومی استانداردهای بینالمللی گزارشگری

یا کاالیی خاص ،تضمین نمیشــوند .در عین حال ،میتوان

مالی ،غیرممکن تلقی میشــود .با این حــال ،ارجاع متقابل

آنها را در بورس در برابر ارزهای دیگر مبادله کرد .مشهورترین

به ســایر اســتانداردهای مربوط به ارزشــیابی ،آزمون کاهش

نمونه رمزارز ،بیتکوین اســت".در همان زمان ،کمیته تفسیر

ارزش و شناسایی تفاوتهای ارزی وجود دارد .خالصه شناخت

استانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی توصیههای زیر را

داراییهای رمزنگاریشده براساس اســتانداردهای بینالمللی

برای انواع خاصی از رمزارزها ارائه داده است؛ برای نمونه:

گزارشگری مالی در جدول 1بیان شده است:

جدول  :1رمزارزها بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
طبقهبندی

استاندارد

قابل پذیرش تحت IFRS

 ،IAS 39ابزار مالی :شناخت و اندازهگیری

دارایی مالی به ارزش منصفانه از طریق سودوزیان

خیر

 ،IAS 40سرمایهگذاری در امالک

سرمایهگذاری :امالک

خیر

 ،IAS 16امالک ،ماشینآالت و تجهیزات

امالک ،ماشینآالت و تجهیزات

خیر

 ،IAS 38داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود

بله

 ،IAS 2موجودیها

موجودیها

بله*

* در شرایط مطمئن
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 ،IAS 7صورت جریانهای نقدی

نقد و معادلهای نقد

خیر
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بررسی رویههای شناخت و طبقهبندی رمزارزها

رمزارزها بهخوبی در چارچوب حسابداری فعلی قرار نمیگیرند.
هیچ استاندارد حسابداری مختص این نوع داراییها در
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی یا اصول پذیرفته
شده حسابداری ایاالت متحد وجود ندارد و استانداردهای
موجود بهروشنی به داراییهای رمزنگاریشده نپرداختهاند.
واضحترین پاسخ این است که رمزارز نوعی ارز دیگر است
و باید بههمان روش موجودی نقد ارزی حسابداری شود.
این بهمعنای گزارشگری رمزارز به ارزش فعلی آن در واحد
پول گزارشگری شرکت و نگهداری رمزارز بهعنوان بخشی
از موجودی نقد در ترازنامه و «نقد و معادل نقد» در صورت
جریانهای نقدی است .این مورد بههیچ عنوان در صورت
جریانهای نقدی برای خرید یا فروش رمزارز ثبت نخواهد
شد؛ همانطور که انتقال نقد از حساب بانکی به حساب دیگر،
جریان نقدی نیست .تغییر در ارزش رمزارز ،اگر به واحد پول
گزارشگری بیان شود ،بهطور کلی بهعنوان سودوزیان واحد
پول در صورت سودوزیان میآید.
در حسابداری ،رمزارز موجودی نقد نیست.
مسئله این است که رمزارزها بهعنوان واحد پول برای اهداف
حســابداری درنظر گرفته نمیشــوند .دلیل این موضوع ،آن
است که آنها قانونی بهحســاب نمیآیند و توسط دولت منتشر
نشــده یا از آنها پشتیبانی نمیشود و ارتباط مستقیمی با تعیین
قیمت کاالها و خدمات ندارند.
همچنین ،رمــزارز تعریف «معادل نقــد» را احراز نمیکند.
گرچه این داراییها بهراحتی قابلتبدیل به نقد هستند ،اما برای
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اینکه معادل نقد درنظر گرفته شــوند ،باید ریسک تغییرات در
ارزش آنها بیاهمیت باشــد و این چیزی نیست که رمزارزها در
حال حاضر به این صورت شناخته شده باشند.
همچنین رمزارز ،تعریف سایر انواع داراییهای مالی را احراز
نمیکند.

اگر رمزارز موجودی نقد نیســت ،پس آیا ممکن اســت نوع
دیگری از داراییهای مالی باشــد؟ با این حال ،رمزارزها بههیچ
وجه حق قــراردادی ایجــاد نمیکنند و تنهــا راه برای تحقق
ارزش ،فــروش آن دارایی بــه طرف دیگر اســت .هیچگونه
منافع ،سود سهام تقسیمی ،حق بازپرداخت یا هرگونه جریان
نقدی دیگری که ویژگی یک دارایی مالی باشــد ،وجود ندارد.
این بدان معناســت که اســتانداردهای حســابداری مربوط به
نحوه اندازهگیری داراییهای مالی (بهای مستهلکشده ارزش
منصفانه) و نحوه گزارشگری سودوزیان درباره رمزارزها بهکار
نمیروند.
تنهــا گزینههــای باقیمانــده با اســتفاده از اســتانداردهای
بینالمللی گزارشــگری مالی و اصول پذیرفتهشده حسابداری
فعلی ایاالت متحد ،گزارشــگری رمزارز بهعنــوان موجودیها
یا نوعی دارایی نامشــهود است .پاســخ این است که رمزارزها
تعریف داراییهای نامشــهود با عمر نامعیــن را احراز میکنند.
ایــن حالــت در همه مــوارد درچارچــوب اصول حســابداری
ایاالت متحد و در بیشــتر موارد ،در چارچوب اســتانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی اعمال میشود -برخی رمزارزهای
نگهداریشده ممکن است برای شــناخت بهعنوان موجودی
واجد شرایط باشند ،که در زیر توضیح میدهیم.
حسابداری داراییهای نامشهود به معنی گزارش داراییهای
رمزنگاریشده به بهای تمامشده پس از کسر هزینه کاهش
ارزش است.
داراییهای نامشهود بهعنوان «داراییهای غیرپولی قابلتشخیص
بدون ماهیت فیزیکی» تعریف میشوند ) .(IAS 38بهنظر
میرسد این تعریف وسیع ،رمزارزها را دربر میگیرد؛ از
اینرو ،در غیاب قواعد خاص ،منطقیترین طبقهبندی بهنظر
میرسد .داراییهای نامشهود به بهای مستهلکشده گزارش
میشوند؛ اگرچه بهدلیل اینکه رمزارزها عمر نامعین دارند،
هزینه استهالک ساالنه وجود ندارد .اگر ارزش آنها کاهش
یابد ،در زیر قیمت خرید آنها درج میشود و بهعنوان هزینه در
سودوزیان گزارش میشود .وقتی رمزارز به فروش میرسد،
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تفاوت بین مبلغ فروش و مبلغ دفتری ترازنامه در تاریخ فروش

تجدید ارزشیابی برای بیشتر شرکتها جذابیتی نداشته باشد.

در سودوزیان گزارش میشود.

بهنظر میرسد که رویکرد مبتنیبر بهای تمامشده برای

یکی از تفاوتهای اساســی بیــن اســتانداردهای بینالمللی

حسابداری رمزارزهای نگهداریشده ،اطالعات الزم را در

گزارشگری مالی و اصول پذیرفتهشده حسابداری ایاالت متحد،

اختیار سرمایهگذاران قرار ندهد .با توجه به نوسان قیمت این

نحوه برگشــت کاهش ارزش قبلی اســت .طبق استانداردهای

داراییها و سود حاصل از فروش در اندازهگیری عملکرد ،قیمت

بینالمللی گزارشگری مالی ،اگر قیمت دارایی رمزنگاریشده که

خرید تاریخی بهاحتمال زیاد طی چند روز ،دیگر اطالعات

از قبل کاهش ارزش داشــته ،برگشت داده شود ،سود شناسایی

مربوطی نباشد .عالوهبراین ،رویکرد بهای تاریخی شرکت را

میشود؛ اما در چارچوب اصول پذیرفتهشده حسابداری ایاالت

قادر میسازد برای رسیدن به سود در زمان مناسب ،فروش

متحد ،اینگونه نیســت و دارایی به کمترین مبلغ از زمان خرید

مناسبی انجام دهد .حتی اندازهگیری سود تحققیافته نیز

بهدلیل کاهش ارزش گزارش میشود.

دشوار است؛ زیرا رمزارزها ،دارایی قابلمعاوضه هستند.

در اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی (اما نه

اگر تنها بخشی از دارایی فروخته شود ،برای محاسبه بهای

در اصول پذیرفتهشــده حســابداری ایاالت متحــد) ،تجدید

تمامشده مربوط به آن فروش ،باید نوعی قاعده تخصیص،

ارزشــیابی افزایشــی برای برخی از داراییهای نامشهود مجاز

مثل اولین صادره از اولین وارده ) (FIFOیا اولین صادره

اســت (رمزارزها در صورت معامله در بازار فعال احتماال واجد

از آخرین وارده ) (LIFOو  ...بهکار رود .این تخصیصها و

شــرایط این حالت خواهند بود) ،اما ســود تجدید ارزشــیابی

درنتیجه سود حاصل از فروش نیز نهتنها اختیاری است بلکه

در ســایر اقالم سودوزیان جامع و نه ســودوزیان دوره گزارش

روشهای مختلفی برای محاسبه زیان کاهش ارزش وجود دارد.

میشــود .عالوهبراین ،ســودهای تجدید ارزشــیابی حتی در
زمان فروش دارایی و تحقق ســود در ســایر اقالم سودوزیان

اطالعات سودوزیان رمزارز براساس حسابداری داراییهای

جامع باقــی میمانند .ایــن موضوع باعث میشــود که رویه

نامشهود ،مفید نیست و تا حد زیادی اختیاری است.

جدول  :2حسابداری داراییهای نامشهود برای رمزارزها در چارچوب استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی و اصول پذیرفتهشده حسابداری ایاالت متحد

GAAP US

IFRS
اندازهگیری

بهای تاریخی (غیر از تجدید ارزشیابی)

بهای تاریخی

استهالک

ندارد -یک دارایی با عمر نامعین

ندارد -یک دارایی با عمر نامعین

سود حاصل از فروش
برگشت کاهش ارزش
تجدید ارزشیابی افزایشی
مازاد تجدید ارزشیابی در هنگام فروش

بهای تمامشده شود -هزینه دوره گزارش میشود.

تمامشده شود -هزینه دوره گزارش میشود.

عواید فروش به کسر مبلغ ترازنامه

عواید فروش به کسر مبلغ ترازنامه

بله -در صورت برگشت قیمت ،در سودوزیان دوره خیر -کاهش ارزشها برگشت داده نمیشود.
گزارش میشود.
مجاز است -سود تجدید ارزیابی در سایر اقالم مجاز نیست
سودوزیان جامع گزارش میشود.
در سایر اقالم سودوزیان جامع باقی میماند -بدون کاربرد ندارد.
برگشت در سودوزیان دوره

شماره  113خرداد و تیر 1400

کاهش ارزش

کاهش ارزش دفتری در صورتیکه قیمت کمتر از کاهش ارزش دفتری در صورتیکه قیمت کمتر از بهای
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براساس اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی این
امــکان وجود دارد کــه رمزارزها در صــورت نگهداری بهقصد

رمزارزها باید به ارزش منصفانه از طریق سودوزیان در
سودوزیان دوره گزارش شوند.

فروش مجدد ،بهعنوان موجودی طبقهبندی شــوند .با وجود

رویکــرد ارزش منصفانه از طریق ســودوزیان به این معنی

این ،این حالت تنها در صورتی اعمال میشــود که "رمزارزها

اســت که سودهای تحققنیافته در ســودوزیان دوره شناسایی

در روال عادی کســبوکار به قصد فروش یا مصرف نگهداری

میشــوند ،که برخی ممکن اســت آن را حسابداری محتاطانه

شوند".دشوار است که دریابید این موضوع در مورد رمزارزهایی

تلقی نکنند .نوســان قیمت رمزارزها نیز ســود گزارششــده

که برای اهداف سرمایهگذاری یا بلندمدت نگهداری میشوند،

را بســیار بیثبــات و زیر تاثیــر تغییرات احتمالــی تصادفی و

صدق میکند یا خیر.

غیرمنطقــی قیمت قرار میدهد .با این حــال ،رویکرد ارزش

برخی معتقدند که رمزارز به کاالیی مانند طال نزدیکتر است.

منصفانه که با افشــای اطالعات مربوط پشــتیبانی میشــود،

به هر حال ،بیتکوین توســط برخی بهعنوان «طالی جدید»

مفیدترین روش اســت و سرمایهگذاران را بهطور کامل قادر به

توصیف شده و فرایندی که بهوسیله آن بیتکوین جدید ایجاد

تفسیر درســتی از تغییرات ارزش میسازد .شــرکتها تنها باید

میشــود« ،اســتخراج» نامیده میشــود .با این حال ،با توجه

سود تحققیافته یا آن دسته از سودهای تحققنیافته حاصل از

به اینکه تمام کاالها دارای ماهیت فیزیکی هســتند ،تشــبیه

داراییهای سرمایهگذاری که باید از سودوزیان دوره خارج شود

به کاال برای رمزارز نگهداریشــده در کیف پول الکترونیکی،

را گزارش کنند .براســاس مطالب ذکرشــده در مورد هرکدام از

صدق نمیکند .براساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری

رویههای شناخت و طبقهبندی رمزارزها ،مزایا و چالشهای هر

مالی ،کاالهایی که نزد واســط-معاملهگر نگهداری میشــود،

رویه بهطور خالصه در جدول  3ارائه شده است.

میتواند به ارزش منصفانه (بهکســر مخارج فروش) همراه با
تغییر ارزش در سودوزیان گزارش شود.
رمزارزهــا باید به ارزش منصفانه فعلی در ترازنامه ،همراه با

گزینههای طبقهبندی و ارزشــیابی متعدد و تجدید ارزشیابی
پس از شــناخت داراییهای رمزنگاریشــده ،نشان میدهد که
تعدد طبقهبندی به چندین عامل بستگی دارد:

تغییر در ارزش گزارششــده در سودوزیان ،گزارش شوند .این

• اهداف مدیریت دارایی )(Zimakova, 2016؛

امر بایــد صرفنظر از دلیل نگهداری دارایــی یا قصد تجارت

• شناخت دارایی مطابق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری

یا زمان تحقق آنها اعمال شــود .رمزارزهــا با توجه به قابلیت

مالی و توصیههای کمیته تفسیر استانداردهای بینالمللی

محدود کاربرد آنهــا در معامالت ،نباید بهعنــوان نقد گزارش

گزارشگری مالی )(Patsakis, 2019؛

شوند (اگرچه تصور میشــود که میتواند تغییر کند) .آنها باید

• قضاوت حرفهای در مورد ارائه منصفانه اطالعات برای

یک طبقه جداگانه از ســرمایهگذاریها با افشای مناسب ماهیت

استفادهکنندگان صورتهای مالی ).(Bouri, 2017

شماره  113خرداد و تیر 1400

داراییها ،منطق تجاری ســرمایهگذاری و اطالعات مربوط به

تعمیم رویهها ،تجزیهوتحلیل بهترین و قابلاتکاترین مدلها

نوســانهای قیمت ،قابلیت انتقال و نقدشوندگی آنها باشد .در

برای ارزشــیابی داراییهــای رمزنگاریشــده میتواند عاملی

مواردی که نقدشــوندگی محدود و نبوداطمینان درخورتوجهی

تعیینکننده در انتخاب رویه حســابداری شــرکت و همچنین

در مورد ارزش دارایی یا نسبت به تحقق ارزش آن دارایی وجود

تعیین دســتورالعملهای بیشتر برای بهبود حســابداری آنها و

دارد ،نبایــد دارایی در ترازنامه گزارش شــود .ما معتقدیم بین

ارائــه اطالعات در صورتهای مالی باشــد .بــا توجه به عوامل

ارزشیابی «سطح  »3ابزار مالی و قیمتگذاری رمزارز با قابلیت

موثر ذکرشــده در بهکارگیری رویه حســابداری ،خالصهای از

انتقــال محدود ،تفاوت وجود دارد .در مــورد داراییهای مالی،

اندازهگیری اولیه و بعدی مربوط به داراییهای رمزنگاریشــده

محرکهای ارزش ذاتی ،جریانها و داراییهای قابلمقایسه برای

در هر رویه بهطور خالصه در جدول  4ارائه شده است.

اطالع از هرگونه ارزشــیابی وجود دارد کــه این موضوع برای
رمزارز مصداق ندارد.

شرکت برای شــناخت دارایی رمزنگاریشده در یک طبقه،
نیاز به انتخاب مدلی برای ارزشیابی بعدی خود دارد .در عمل،
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کاربردیتریــن مدلها ،آنهایی هســتند کــه از ارزش منصفانه

منصفانه خالــص از هزینههای فــروش اندازهگیری میکنند.

برای اندازهگیری داراییهای رمزنگاریشــده استفاده میکنند.

تجزیهوتحلیل رویههای حســابداری برخی شرکتهای واسط-

شــرکتهایی کــه خــود را واســط-معاملهگر معرفــی میکنند،

معاملهگر نشــان میدهد که آنها در افشــای اطالعات بهطور

از نظر شــیوه عمــل فعلی وضعیت بهنســبت مطلوبــی دارند

مســتقیم ،اســتفادهکنندگان را از اطالعــات صورتهای مالی

) .(Xie, 2019هنگام طبقهبندی داراییهای رمزنگاریشــده

مبنیبــر اینکه هزینههــای فروش قابلتوجه نیســت ،مطلع

بهعنوان موجودی ،شرکتهای واسط-معاملهگر آنها را به ارزش

میکنند ).(Driouchi, 2018

جدول  :3شناخت رمزارزها بر حسب نوع دارایی
نحوه انعکاس

مزایا
شناخت داراییهای پولی دیجیتالی هنگام تسعیر به واحد
پول عملیاتی و گزارشگری ،ارزشیابی داراییهای پولی را
ساده و شفافتر میکند.

چالشهای عملی
بهطور گسترده ،یک وسیله مبادله پذیرفتهشده نیست.

بسیار بیثبات است.

شناخت بهعنوان یک دارایی پولی ممکن است منجر به تضاد منافع

داراییهای پولی دیجیتالی
اندازهگیری بعدی داراییهای پولی دیجیتالی در دوره یا
زمان ایجاد آنها ،در سودوزیان دوره شناسایی میشود.

میان حوزههای مالیاتی در کشورها شود.

شناخت بهعنوان یک دارایی پولی ممکن است منجربه تضاد منافع بین
شرکتهای اصلی و فرعی کسبوکار چندملیتی شود که در حوزههای
قضایی مختلف فعالیت میکنند.

رویکرد شناختهشده بینالمللی برای طبقهبندی مدل ارزیابی بهای تمامشده بهکسر هزینههای استهالک و زیانهای
داراییهای رمزنگاریشده؛ درنتیجه ،جلوگیری از شناساییشده ناشی از کاهش ارزش در سودوزیان دوره ،اجازه ارزیابی

هزینههای اضافی برای پشتیبانی از قضاوت حرفهای.
داراییهای نامشهود

انعطافپذیری مطابق با استاندارد بینالمللی
حسابداری  (IAS 38) 38برای طبقهبندی در سایر

داراییها حفظ میشود.

ارزش منصفانه داراییهای رمزنگاریشده را نمیدهد.

مدل ارزیابی ارزش منصفانه ،خالص از استهالک و زیانهای

شناساییشده ناشی از کاهش ارزش در حقوق مالکانه ،ویژه داراییهای
بلندمدتی است که تجدید اندازهگیری داراییهای رمزنگاریشده مطابق

با استاندارد بینالمللی حسابداری  38را غیرعملی میسازد.

رویکرد شناختهشده بینالمللی برای طبقهبندی استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 2) 2تعریف دقیقی از واسط-
داراییهای رمزنگاریشده؛ درنتیجه ،جلوگیری از معاملهگر و همچنین قرارگرفتن موجودیهای کاال در این طبقه ارائه

موجودیها

هزینههای اضافی برای پشتیبانی از قضاوت حرفهای.

میشود ،داراییهای رمزنگاریشده به ارزش منصفانه

خالص از هزینههای فروش اندازهگیری میشوند.

فرصتی برای شرکت ایجاد میکند تا مدلهایی را برای

ارزشیابی بعدی پس از شناخت ایجاد کند.
داراییهای مالی

اگر شرکت نتواند بهعنوان واسط-معاملهگر شناخته شود ،آن را براساس
اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش ارزشیابی خواهد کرد.

تفاوتهای قابلمالحظه در شناخت ابزار مالی ،ازجمله ابزار مالکانه.
محدودیتهایی در انتخاب مدلهای ارزشیابی برای انواع خاصی از ابزار

امکان تجدید طبقهبندی دارایی و تغییر مدل ارزشیابی مالی.
وجود دارد.

محدودیتهایی در تغییر مدلهای ارزشیابی برای انواع خاصی از ابزار

مالی.
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هنگامیکه شرکت بهعنوان واسط-معاملهگر شناخته

میدهد.

20

بنابرایــن ،مبلغی کــه داراییهای رمزنگاریشــده به ارزش

مالکانه از طریق سایر اقالم سودوزیان جامع ،منعکس میشود

منصفانه خالــص از هزینههای فروش اندازهگیری میشــود،

) .(Frick, 2019این مدل ارزشــیابی بازتاب درستی از قیمت

تقریبی از ارزش منصفانه آنها اســت .درصورتیکه داراییهای

بازار (موجودی) دارایی است .استفادهکنندگان صورتهای مالی

رمزنگاریشــده در طبقه کوتاهمــدت (یا داراییهــای جاری)

میتواننــد اطالعات مربوط به سلســله مراتب ارزش منصفانه

منعکس شوند ،یعنی سرمایهگذاری بلندمدت نیستند و تجدید

را برای انواع خاصی از داراییهای رمزنگاریشــده کســب کنند

ارزشیابی آنها در سودوزیان دوره ،بدون انباشت سود در حقوق

و چنانچه سطح  1باشــد ،میتوان دادههای منبع را بهصورت

جدول  :4خالصه رویکردهای اندازهگیری اولیه و بعدی مربوط به داراییهای رمزنگاریشده
طبقهبندی

اندازهگیری اولیه

بهای تمامشده

وجود بازار فعال نیاز دارد).
داراییهای نامشهود ) -(IAS 38مدل بهای
تمامشده
موجودیها ) -(IAS 2بهاستثنای واسط-
معاملهگر بهای تمامشده

اندازهگیری بعدی

تغییرات افزایش بهای تمامشده :سایر اقالم

داراییهای نامشهود ) -(IAS 38مدل تجدید
ارزشیابی (انتخاب رویه حسابداری اما به

اندازهگیری به مبلغ دفتری

ارزش منصفانه به کسرهرگونه

سودوزیان جامع )(OCI

استهالک و کاهش ارزش انباشته

تغییرات کاهش بهای تمام شده :سود و زیان
دوره

بهای تمامشده
بهای تمام شده

موجودیها ) -(IAS 2سایر موارد

بهای تمامشده

داراییهای مالی )(IFRS 9

بهای تمامشده

پیشپرداخت داراییها

بهای تمامشده

بهای تمامشده به کسر هرگونه
استهالک و کاهش ارزش انباشته
ارزش منصفانه به کسر مخارج
فروش
اقل بهای تمامشده و خالص ارزش
فروش

تغییرات کاهش بهای تمامشده :سودوزیان دوره
سودوزیان دوره
تغییرات کاهش بهای تمامشده :سودوزیان دوره

ارزش منصفانه از طریق سودوزیان
دوره )(FVPL
یا ارزش منصفانه از طریق سایر
اقالم سودوزیان جامع )(FVOCI

تغییرات کاهش و افزایش بهای تمامشده:
سودوزیان دوره یا سایر اقالم سودوزیان جامع

یا بهای مستهلکشده
مشمول آزمون کاهش ارزش
براساس استاندارد بینالمللی

تغییرات کاهش بهای تمامشده :سودوزیان دوره

حسابداری (IAS 36) 36
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بهای تمامشده
سرمایهگذاری در داراییهای غیرمالی (IAS
) 36یا سرمایهگذاری در کاال )(IAS 8

یا ارزش منصفانه از طریق
بهای تمامشده

سودوزیان دوره ) (FVPLیا ارزش
منصفانه از طریق سایر اقالم

تغییرات کاهش و افزایش بهای تمامشده:
سودوزیان دوره یا سایر اقالم سودوزیان جامع

سودوزیان جامع )(FVOCI
بهعنوان یک دارایی منحصربهفرد درنظر
گرفته میشود،
(برای مثال ،ژاپن)

ارزش منصفانه از طریق سودوزیان
توصیه نشده

دوره )( (FVPLبازار فعال) یا
هزینه تاریخی (بازار غیرفعال)

تغییرات کاهش و افزایش بهای تمامشده:
سودوزیان دوره
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کلــی تاییــد کــرد ) .(Kosolapova, 2019بنابراین ،از نظر

مالی ،واحدهای گزارشگر را ملزم به افشای چنین اطالعاتی

نویســندگان ،این مدل ارزشــیابی هم با نیازهــای اطالعاتی

میکند که یک فرایند زمانبر است؛ زیرا این موضوع شامل

اســتفادهکنندگان اطالعات مالی و هم مدیریت واحد گزارشگر

محاسبه مجدد تاثیر روی هر یک از اقالم گزارششده در اثر

مطابقت دارد.

تغییر است .مدلهای آیندهنگر برای مدیریت ارزش داراییهای

مدلهای ارزشــیابی درنظر گرفتهشــده ،در واقــع مدلهای

رمزنگاریشده ،بسته به هدف مدیریت شرکت برای استفاده

مدیریت ارزشــیابی دارایی بهعنوان یــک مدل تجاری جهت

از آنها ،براساس بهترین شیوههای طبقهبندی و ارزشیابی

دســتیابی به اهداف تجــاری هســتند .اگر از جنبــه نظری،

داراییهای رمزنگاریشده ،تدوین شدهاند.

محدودیتهــای اســتفاده از مدل کســبوکار بــر مبنای ارزش

مدلهــای موجــود بــرای شــناخت و ارزشــیابی داراییهای

منصفانه از طریق سودوزیان دوره و به همان صورت به ارزش

رمزنگاریشــده بهعنوان وســیله پرداخــت ،داراییهای مالی،

منصفانه از طریق ســودوزیان جامع در نظر گرفته نشــود ،این

داراییهــای نامشــهود و موجودیهــا از ویژگیهای بســیاری در

رویکرد پیچیده میتواند متنوع درنظرگرفته شود .این تنوع به

ایجاد رویههای حسابداری برخوردار است .با وجود این ،هیچ

سازمان گزارشگر این امکان را میدهد تا مدل کسبوکار را برای

اســتانداردی برای حســابداری و ارائه اطالعات در صورتهای

ارزشیابی دارایی رمزنگاریشده براساس قضاوت حرفهای خود

مالی بهصورت کامال صحیح وجود ندارد .هر استاندارد در وهله

انتخــاب کند .انتخاب مدل ارزش منصفانــه همراه با تغییرات

اول برای شــناخت و افشای اطالعات موضوعهای نزدیک به

در ســودوزیان دوره بر عملکرد تاثیر میگــذارد .انتخاب مدل

داراییهای رمزنگاریشــده باتوجه به ماهیت آنها طراحی شده

ارزشیابی برای دارایی رمزنگاریشده براساس ارزش منصفانه

اســت ،که داراییهای رمزنگاریشده بهطور غیرمستقیم با آنها

با تغییراتی که در ســود جامع شناســایی میشود ،تاثیر کلی بر

مرتبطنــد .با این حال ،شــیوه فعلی طبقهبندی و ارزشــیابی

هزینه ســرمایه خواهد داشــت .با این حــال ،چنانچه انتظار

داراییهای رمزنگاریشــده توســط کســبوکار ،انعطاف رویه

رود که افزایش ارزش ســرمایه با نتایج مالی تهاتر میشود ،با

حســابداری را برای ارائــه اطالعات درباره ایــن موضوعها با

تخصیص تغییرات به ســودوزیان دوره ،امکان توسعه مدل به

بیشترین دقت در صورتهای مالی ثابت میکند.

سطح مدل کسبوکار وجود دارد.

جمعبندی و نتیجهگیری

تحلیــل دقیــق از رهنمــود نهادهــای اســتانداردگذار در
کشورهای مختلف برای دارندگان رمزارزها (هم اصول عمومی
پذیرفتهشــده ملی و هم قانون کشــورهایی که استانداردهای

مدلهای بررسیشده و پیشنهادی در این نوشتار ،روششناسی

بینالمللی گزارشــگری مالی را بهکار میبرند) این نظر را تایید

برای ارزشیابی داراییهای رمزنگاریشده را توسعه میدهد.

میکنــد که تنوع قابلتوجهــی در الزامها و اصــول حوزههای

روششناسی باید شامل رویکردی جامع در مورد انواع مختلف

قضایی مختلف وجــود دارد .جدول  ،5تحلیل مجموعهای از

داراییهای رمزنگاریشده مبتنیبر اطالعات موجود در دسترس

رهنمود نهادهای اســتانداردگذار در کشورهای مختلف را برای

عموم باشد که براساس ریسک طبقهبندی شدهاند .برای توسعه

دارندگان رمزارزها نشان میدهد.

باید با انحراف از اصول عمومی حسابداری ،قضاوت حرفهای

معقــول در تاییــد اعتبــار موقعیــت ارائهشــده هســتند .این

خاصی انجام دهند .استاندارد بینالمللی حسابداری 1با عنوان

موضــوع تا حــد زیــادی دلیل منطقــی بــرای تجدیدنظر در

«ارائه صورتهای مالی» چنین فرصتهایی را تنها در صورتیکه

رویکردهای موجود جهت طبقهبندی و اندازهگیری داراییهای

رعایت قواعد تعیینشده باعث گمراهی استفادهکنندگان

رمزنگاریشــده در اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری

صورتهای مالی شود ،فراهم میکند .اعمال قضاوت حرفهای

مالی است .بهنظر میرســد راهحل برطرفکردن تضاد منافع

خاص و انحراف از قواعد استانداردهای بینالمللی گزارشگری

تجاری و قواعد فعلی اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری
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مدل جهت مدیریت ارزش داراییهای رمزنگاریشده ،شرکتها

در این میان ،شــرکتها مجبور به اعمــال قضاوت حرفهای
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جدول  -5الزامهای نهادهای استانداردگذار در کشورهای منتخب برای دارنده رمزارزها
حوزه قضایی

ماهیت

اندازهگیری

رهنمود مربوط به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
کانادا

ارزشیابی هر نوع رمزارز برای واجد شرایط بودن بهعنوان دارایی در هر  IAS 38داراییهای نامشهود
کدام از طبقهبندیهای زیر الزم است:

اندازهگیری بعدی :یا به بهای تمامشده (روش بهای تمامشده) یا به

• داراییهای نامشهود

ارزش منصفانه (روش تجدید ارزیابی)

• موجودی

موجودی IAS 2
اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش

رهنمود نهاد استانداردگذار ملی
فرانسه

به استثنای توکنهایی با ویژگیهای اوراق بهادار ،بسته به قصد تجاری داراییهای نامشهود
دارندگان ،رمزارز بهصورت زیرطبقهبندی شده است:

مستهلکشده طی عمر مفید (دوره خدمات مورد انتظار)

• توکنهایی که برای استفاده شخصی نگهداری میشوند (بهعنوان توکنهای نگهداریشده بهعنوان سرمایهگذاری
دارایی نامشهود ثبت شده است)

اندازهگیری ارزش منصفانه

• توکنهایی که به قصد سرمایهگذاری نگهداری میشوند (طبقه سودها و زیانهای ارزش منصفانه انتقال یافته تا زمان تحقق
سرمایهگذاری خاص)

در وضعیت زیان انتقال یافته ،این مبلغ به سودوزیان منظور میشود.
افشای کامل شرایط تعیین ارزش منصفانه بهدلیل شرایط فعلی بازارها

ژاپن

نبوداطمینان نسبت به اینکه آیا حقوق مالکیت قانونی میتواند به وجود بازار فعال :ارزش منصفانه از طریق سودوزیان
ارزهای مجازی تعلق گیرد یا خیر .با وجود این ،بهعنوان دارایی برای نبود بازار فعال :اندازهگیری به بهای تاریخی مورد نیاز است ،زمانیکه

لیتوانی

اهداف حسابداری درنظر گرفته میشود.

ارزش واگذاری مورد انتظار کمتر از بهای تاریخی باشد ،کاهش تا

بهعنوان یک طبقه دارایی مستقل دیده میشود.

ارزش واگذاری مورد انتظار (حتی بهمیزان صفر).

دارایی مالی با دستهبندی در طبقات زیر ،بسته به هدف تجاری ارزش منصفانه از طریق سودوزیان
دارندگان آن:
• سرمایهگذاری :سایر سرمایهگذاریها
• نگهداریشده برای پرداخت :دارایی مالی بهعنوان داراییهای جاری
ثبت میشود.
ارزش منصفانه

اسلوواکی

دارایی مالی کوتاهمدت غیر از نقد

سوئیس

رویههای حسابداری برگرفته از قانون است (بهعنوان مثال ،قانون • داراییهای نامشهود
تعهدهای سوئیس)؛ زیرا هیچ راهنمای صریحی وجود ندارد .بازخورد دارایی مالی :ارزش منصفانه
اطالعرسانی نشان میدهد که دستهبندی در طبقات زیر به هدف موجودی :اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش
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تجاری دارندگان بستگی دارد:
• دارایی مالی (داراییهای جاری یا داراییهای غیرجاری)
• موجودی
هلند

دستهبندی در طبقات زیر به هدف تجاری دارندگان بستگی دارد:

دارایی نامشهود :بهای تمامشده تحصیل یا به ارزش منصفانه

• دارایی ثابت نامشهود

موجودی کاال :قیمت خرید

• موجودی

سایر سرمایهگذاریها :بهای تمامشده اولیه یا ارزش منصفانه (از طریق

• سایر سرمایهگذاریها

سودوزیان یا از طریق سایر اقالم سودوزیان جامع بههمراه بازیافت)

منبع :گروه نظارت بر گزارشگری مالی اروپا  -سال 2020
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جدول  :6تعهدها ،حسابداری قابلاجرا و تدوین استاندارد احتمالی مورد نیاز
دارایی رمزنگاریشده
تولیدشده

تعهدهای تولیدکننده

رمزارزها (توکنهای پرداخت) بدون • هیچ

ادعای تولیدکننده

توکنهای پول الکترونیکی:

رمزارزها و توکنهای دارای
مطلوبیت که بهعنوان پول

• با این حال ،باید بررسی

رویههای حسابداری ممکن قابلاجرا
تحت IFRS

• شناسایی درامد مطابق استاندارد

حوزههایی که نیاز به شفافسازی یا

اصالح در استانداردهای  IFRSدارند
• تعیین اینکه آیا معامله در دامنه استاندارد

بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 15بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS 15

شود که آیا معامله انجام شده )15

) 15قرار میگیرد یا نه ممکن است نیاز به

است یا خیر

• سود در سودوزیان دوره

توضیح داشته باشد.

• ادعای تولیدکننده،

• شناسایی درآمد مطابق استاندارد

• تشخیص تعهد(ها) در تاریخ تولید و

تعهدهای ضمنی

الکترونیکی و برخی از ارزهای

بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS 15

دورهای که تعهد(ها) ایفا

) 15هنگام ایفای تعهدها توسط تولیدکننده میشوند ،ممکن است نیاز به توضیح داشته
باشد.

دیجیتال با ثبات نوظهور واجد

شرایط هستند.

توکنهای دارایی و اوراق بهادار

حاوی ویژگیهایی است که

• شناسایی تعهد مالی مطابق استاندارد

• تعیین اینکه آیا تعهد مالی طبق

بینالمللی حسابداری  (IAS 32) 32و

استاندارد بینالمللی حسابداری  32و

داشته باشد.

استاندارد بینالمللی گزارشگری

استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 9

• مالی (IFRS 9) 9

) (IFRS 9است نیاز به توضیح داشته باشد.

• ادعای تولیدکننده،

• شناسایی درامد مطابق استاندارد

• تشخیص تعهد(ها) در تاریخ تولید و

تعهدهای ضمنی

بینالمللی گزارشگری مالی شماره 15

دورهای که تعهد(ها) ایفا

) (IFRS 15هنگام ایفای تعهدها توسط

میشوند ،ممکن است نیاز به توضیح داشته

تولیدکننده و یا

باشد.

• شناسایی ذخیره (از قبیل تعهد عرفی)

• چنانچه معامله خارج از دامنه استاندارد

چنانچه معامله خارج از دامنه استاندارد

بینالمللی گزارشگری مالی  15باشد،

بینالمللی گزارشگری مالی  15باشد

تشخیص اینکه آیا  IAS 37اعمال میشود.

• حسابداری براساس ترکیبی از رمزارز
(توکن پرداخت) و توکن مطلوب

• نیاز به توضیحاتی درباره توکنهای پرداختنی
و توکنهای دارای مطلوبیت است.

مشابه اوراق بهادار است،
میتواند ادعای تولیدکننده را

توکنهای دارای مطلوبیت

توکنهای ترکیبی با ویژگیهای
چندگانه ازجمله برخی ارزهای
دیجیتال باثبات

• ادعای تولیدکننده،
تعهدهای صریح و ضمنی
همراه با نبود ادعا (در صورت
وجود ویژگی پرداخت)

توکنهای رایگان ،هزینهای انتشار • ،نیاز به بررسی و توضیحات
بیشتر دارد.
توکنهای منتشرنشده ،توکنهای
مجددا تحصیل شده

منبع :گروه نظارت بر گزارشگری مالی اروپا  -سال 2020

• نیاز به بررسی و توضیحات بیشتر دارد.

• نیاز به بررسی و توضیحات بیشتر دارد
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• حسابداری به نوع توکن پیشعملیاتی
• ادعاهای تولیدکننده به
توکنهای پیشعملیاتی و توافق
ساده برای توکنهای آتی) (SAFTنوع توکن ،پرداختی /اوراق تولیدشده و تعهدات منتشرکننده بستگی
بهادار/مطلوبیت بستگی دارد دارد.

• نیاز به توضیح دارد
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در عصر دیجیتال ،خطر بهسازش کشاندهشدن اصول هیئت استانداردهای
بینالمللی اخالق برای حسابداران ) ،(IESBAبرای حسابداران در کسبوکار و
حسابرسان تا چه اندازه است؟
 %33صالحیت و مراقبت حرفهای
 %27واقعبینی
 %21درستکاری
 %10رفتار و آداب حرفهای
 %8رازداری
خطر بهسازش کشاندهشدن اصول اخالقی

40
30
20
10

رازداری

منبع:

. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017
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رفتار و آداب
حرفهای

درستکاری

واقعبینی

صالحیت و
مراقبت حرفهای

0
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فناوری اخالقی
و

اعتماد

پیام مشترک در گزارشهای روندهای فناوری موسسه دیلویت 1این است که اکنون هر بنگاه یک شرکت فناوری
است .با پیدایش فناوری دیجیتال ،کسبوکارها از مشتریان درخواست دارند که در روشهای جدید و عمیقتر به آنها
اعتماد کنند؛ از درخواست اطالعات شخصی تا ردیابی برخط رفتار از طریق سرنخهای دیجیتالی.
فناوری اخالقی مجموعهای فراگیر از ارزشهاست که رویکرد سازمان را در استفاده از فناوریها در کل و روشهایی که
فناوری برای پیشبردن کسبوکار بهکارگرفته میشوند ،جهت میدهد.
همزمان ،ســرخطخبرها بهطــور منظم مباحث مبتنیبرفنــاوری ،ازجمله تهاجم امنیتی ،نظارتهــای غیرقانونی یا
شماره  113خرداد و تیر 1400

نادرست ،استفاده نادرست از دادههای شخصی ،انتشار اطالعات نادرست ،یکسونگری الگوریتمی ،2و نبود شفافیت
را بازگو میکنند .بیاعتمادی که این وقایع در ذینفعان ایجاد میکند ،خواه مشتریان ،کارکنان ،شرکا ،سرمایهگذاران یا
مراجع انتظامبخشی ،میتواند بهاعتبار سازمان آسیب درخورتوجهی بزند.
 55درصد از پاسخدهندگان به نظرسنجی موسسه دیلویت از شرکتهای با نرخ رشد باال بودند که درمورد پیامدهای
اخالقی فناوریها ابراز نگرانی کردند ،که این رقم برای شرکتهای با نرخ رشد پایین  27درصد بود.

27

در واقــع ،اعتمــاد مصرفکننده به شــرکتهای تجاری روبه

در عوض به رویکرد سازمان در استفاده از فناوریها درکل و

کاهش است ،شهروندان نسبت به نهادهای عمومی با احتیاط

روشهایی میپردازد که فناوریها برای هدایت راهبرد و عملیات

رفتار میکنند و کارگران از کارفرمایان میخواهند که ارزشهای

کسبوکار بهکار گرفته میشوند .شرکتها باید بهطور فعاالنه

اصلی خود را بهروشنی بیان کنند.

ارزیابی کنند که چگونه میتوانند فناوری را در راههایی بهکار

در روندی که بهعنوان روند نوپدید شناخته میشود ،برخی از
شرکتها به اعتماد بهعنوان یک موضوع مربوط بهرعایت ضوابط

گیرند که مطابق با اهداف اساسی و ارزشهای اصلی آنها
استفاده شود.

یا روابط عمومی نگاه نمیکنند ،بلکه آن را بهعنوان یک هدف

سیاســتهای فناوری اخالقی ،جایگزیــن رعایت عمومی یا

مهم برای کســبوکار میبینند که باید آن را دنبال کنند؛ هدفی

اخالق در کســبوکار نمیشــود ،اما همه آنهــا باید بهطریقی

که میتواند این شــرکتها را در یک بازار با پیچیدگی فزاینده که

بههم پیوســته شــوند .همانطور که رویکرد امنیت سایبری،

بیش از ظرفیت خود شــرکتکننده دارد ،از دیگران متمایز کند.

جای سیاســتهای کلی حریمخصوصی شرکت را نگرفته است،

همانطور که در گزارش روندهــای بازاریابی جهانی دیلویت در

رویکرد فنــاوری اخالقی نیز باید مکمل رویکرد کلی در زمینه

ســال  2020بیان شــد ،اعتماد به نامتجاری بیش از هر زمان

اخالق باشــد و بهعنوان توســعه منطقی آن در حوزه دیجیتال

دیگری برای کسبوکارها دارای اهمیت و فراگیر است.

بهکار رود.

مشــتریان ،مراجع انتظامبخشی و رســانهها انتظار دارند که

برخی از شــرکتها در کنار حفظ برنامههــای جداگانه اخالق

نامهای تجاری در همه بخشهای کسبوکار ،از تولید و تبلیغات

فنــاوری ،بهدنبــال گســترش ماموریت اخــاق ،یادگیری و

گرفته تا فرهنگ نیروی کار و روابط شــرکا ،شفاف ،صادقانه و

فراگیری پیامهای موجود در زمینه فناوری اخالقی هستند.

یکنواخت باشد.

انجام این کار ســبب میشــود اخالق در حــوزه فناوری در

هر بخشی از شرکت که بهوسیله فناوری مورد تخریب قرار

سرتاســر سازمان مورد توجه قرار گیرد و مدیران را تشویقکند

گرفته اســت ،میتواند فرصتی برای جلب اعتماد مشــتری،

تا تفاوتهای میان مســائل اخالقی مربوط بــه حوزه فناوری و

کارکنان ،شــرکا ،ســرمایهگذاران ،و یا مراجع انتظامبخشی،

نگرانیهای گســتردهتر مربوط به اخالق حرفهای و شــرکتی را

یا ازدســتدادن آن باشــد .رهبرانی که ارزشــهای سازمانی

درنظر بگیرند.

و اصول فناوری اخالقی را در سراســر ســازمان خود نهادینه

پنجمین مطالعه ســاالنه کسبوکارهای دیجیتالی که ازسوی

کردهاند ،نشان میدهند که نسبت به «انجام کار صحیح» تعهد

مجلــه تحقیقاتی امآیتی 3انجام شــد ،نشــان داد که تنها 35

دارند و میتوانند پایه اعتماد را برای سهامداران در درازمدت

درصد از پاسخدهندگان براین باور هستند که روسای سازمانهای

ایجاد کنند.

آنها در این زمینه زمان کافی برای تفکر و انتقال تاثیر نواوریهای

تــا اطمینان دهد که فنــاوری موجود در ســازمان ،فرایندها و

پاســخدهندگان از شــرکتهای پیشــرفته دیجیتالی بــا احتمال

اشــخاص ،بهطور هماهنگ برای حفــظ آن در حال همکاری

بیشــتری میگویند که رهبران آنها بهانــدازه کافی در این زمینه

هستند.

کار میکنند؛ اگرچه مقدار آن بهسختی به  57درصد میرسد.

همانطور که ضربالمثل به ما یاداوری میکند ،جلب اعتماد
دشوار ،اما از دستدادن آن آسان است.

حوزه فناوری اخالقی

یافتههــا حاکــی از آن اســت کــه ســازمانها هنــوز فضای
درخورتوجهی برای طی کردن در این مســیر دارند .آن دســته
از شــرکتهایی که ذهنیت فناوری اخالقی را توسعه میدهند،
با نشــاندادن تعهد به تصمیمگیری اخالقی و ترویج فرهنگی

واژه فناوری اخالقی به مجموعهای فراگیر از ارزشها اشاره

کــه آن را ترویج میکند ،فرصتی برای جلــب اعتماد ذینفعان

دارد که به هیچیک از فناوریها محدود یا متمرکز نمیشود،

خود دارند.
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از این نظر ،اعتماد تبدیل به یک تعهد  360درجه میشــود

دیجیتالــی در جامعه ،صــرف میکنند .این در حالی اســت که

28

بهدنبال اعتماد

در عصر دیجیتال ،اعتماد مسئله پیچیدهای است که مملو از
تهدیدهای موجود برای شرکت است .هرچند که در بیشتر
اوقات به فناوریهای مخرب بهعنوان وسیلهای برای رشد
تدریجی نگاه میشود ،اما فناوری بهتنهایی نمیتواند در

درازمدت اعتماد ایجاد کند .بههمین دلیل ،سازمانهای پیشرو
رویکرد  360درجه را درپیش میگیرند تا اعتماد موردانتظار
سهامداران خود را درسطح باال حفظ کنند.

به فناوری اعتماد داریم

هوشمصنوعی ) ،(AIیادگیری ماشین ،زنجیرهبلوکی،
واقعیت دیجیتال و سایر فناوریهای نوپدید ،سریعتر و عمیقتر
از همیشه در حال یکپارچهشدن با زندگی روزمره ما هستند.
چگونه کســبوکارها از طریــق این فناوریهــا میتوانند در
مشتریان ،شرکا و کارکنان خود اعتماد ایجاد کنند؟
• ارزشهای شرکت خود را رمزگذاری کنید
با در اختیار داشتن فناوری در کسبوکار و پیشبردن تصمیمها
و اقدام کسبوکار بهوسیله یادگیری ماشین ،ارزشهای سازمان
باید رمزگذاری و در فضای راهحلهای فناوری مورد استفاده،
سنجیده شود.
ســامانههای دیجیتالــی را میتــوان بهمنظــور کاهــش
ی کرد و ســازمانها را در عملکردن همسو
یکســونگری طراح 
با اصول خود ،توانمند ســاخت .بهعنوان مثال ،نهاد دولتی با
نهادهای سیاســی همکاری میکند تا جعبه ابزاری الگوریتمی
با هدف شناســایی راههایی برای بهحداقلرســاندن آســیب
ناخواســته به شــهروندان با محدود کردن سوگیریها در سامانه
عدالت کیفری و سایر نهادها گسترش دهد.
این تدابیر ایمنساز میتوانند با کمک به جلوگیری از تعامل
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کاربــران با فناوری با روشــهای ناســالم و غیرمســئول ،رفاه
ذینفعان را افزایش دهند.
بهعنوان مثال ،میتوان به شرکتی اشاره کرد که محدودیتهای
زمانــی و هزینهای را برای بازیهای اعتیادآور اعمال میکند ،یا
گرداورندگان اطالعاتی که کاربــران را بهموقع در مورد صحت
اطالعات پرحجم و شــلوغ خبر میکند که هوشیار باشند ،و یا
ارائهدهندگان پردازش ابری که پیش از اینکه مشتری بیش از

بودجه خرج کند ،هشدار صادر میکنند.
فناوریهای توضیحپذیر مربوط به هوشمصنوعی میتوانند
نحوه تصمیمگیریهای مبتنیبر هوشمصنوعی را روشن کنند.
بهعنوان مثال ،برای افزایش اطمینان به تشخیصهای پزشکی
پشتیبانیشــده مبتنیبر هوشمصنوعی ،شــرکتهای خدمات
بهداشتی در حال توسعه راهحلهایی هستند که به هر تشخیص
یک نمره اطمینان اختصاص میدهند ،که احتمال و ســهم هر
یک از عالئم بیماری در تشــخیص را شــرح میدهد (عالئم
حیاتی ،ســیگنالهای گزارشــهای پزشــکی ،ویژگیهای سبک
زندگی و غیــره) .متخصصان بالینی میتوانند علت بهدســت
آمــدن این نتیجه را بدانند و در صــورت لزوم نتیجه دیگری را
ارائه دهند.
• یک شالوده دادهای قوی ایجاد کنید
بدون پیگیری مستمر و قاعدهمند درمورد اینکه چه دادهای
دارید ،در کجا زندگی میکنید ،و چه کسی میتواند به این دادهها
دسترسی پیدا کند ،نمیتوانید فضای اعتماد را ایجاد کنید.
یک شــالوده دادهای قوی ،ذینفعان را حول یک چشمانداز
واحد به پاســخگویی دادهها متحد میکنــد و فناوری امنی را
ارائه میدهد که از مدیریت اثربخش دادهها پشتیبانی میکند.
رهبران باید هدفشان این باشد كه برای ذینفعان در زمینه اینكه
چگونه از دادههای آنها استفاده میشود و چگونه درصورت نیاز
دادهها را حذف كنند ،مگر اینکــه نگهداری آنها برای اهداف
قانونی یا انتظامبخشی الزامی باشد ،کنترل فراهم کنند.
• دفاع خود را مستحکم کنید
پیمایش موسسه دیلویت در سال  2019با موضوع آینده
سایبری ،نشان میدهد که مدیران بهطور روزافزون وقت
درخورتوجهی را صرف تمرکز بر مسائل سایبری میکنند و
این منصفانه است .دفاع سایبری نمایانگر تعهد شرکت برای
محافظت از مشتریان ،کارمندان و شرکای تجاری خود در
برابر افرادی است که ارزشهای خود یا ارزشهای دیگران را
بهاشتراک نمیگذارند.
راهبرد ریسک سایبری باید از ابتدا ساخته و مدیریت شود و
نهتنها در فناوری اطالعات موجود ،بلکه در نگرش ،راهبرد و
سیاستهای تجاری گنجانده شود.
رهبران کسبوکارها میتوانند با فناوری اطالعات همکاری
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کننــد تا راهبرد ریســک ســایبری جامعی که شــامل امنیت،

شــرکتها باید سیاســتهایی را برای حفــظ حریمخصوصی

حریمخصوصــی ،صداقت و رازداری اســت را بهمنظور کمک

دادهها وضع کنند ،که موجب جلب اعتماد عمومی و نه ســلب

بــه جلب اعتماد ذینفعان و ایجاد مزیتهای رقابتی ،تهیه کنند.

آن باشــد .اولین اقدام واقعی در این راه ،میتواند اطمینان از

این امر مســتلزم درنظر گرفتن قدرت ریسکپذیری سازمان،

مطابقت بهکارگیری دادهها با ماموریت شرکت باشد.

شناســایی آسیبپذیرترین شــکافها ،و همچنین با ارزشترین

• شفاف باشید

دادهها و سامانهها و سپس تدوین برنامههایی بهمنظور کاهش

شرکتها میتوانند با داشتن رفتاری مناسب و شفاف ،اعتماد

و بازیابی این عوامل است.

ذینفعان را بهخود جلب کنند .مدیر اجرایی گلوبال ایآی

) (Global AIمیگوید" :شفافیت ضروری و مهم است.

در یک فرایند چه چیزی وجود دارد؟

اینکه مردم عالقهمند به مشاهده منابع و دادههای موجود در
آن هستند یا خیر ،اهمیتی ندارد .بلکه دانستن

یک شالوده قوی برای فناوری اخالقی و اعتماد،

این مطلب که شرکتها سیاستهای

براساس اصول رهبران سازمان شکل

شفافی دارند ،اطمینان بیشتری

گرفته و در فرایندهای کسبوکار
تحقق مییابد.
• به حریمخصوصی ذینفعان

جلب اعتماد

احترام بگذارید
اختالل در فناوری ،تسریع
در گرداوری ،تحلیل و انتشار

شــفافیت فراتــر از

از دست دادن

اطالعات بوده است.
در گذشــته نهچنــداندور،
جزئیــات معامــات زندگــی ما در
قفســههای بایگانی فیزیکی نگهداری
میشد که برای نیازهای خاصی بیرون کشیده و

آسان

به زمانی که آنها کاری را
درست انجام میدهند".

دشوار

یکی از مهمترین اثرهای

را فراهم میاورد؛ نسبت

سیاستهای توضیحدهنده
گــرداوری

دادههــا

و

شــیوههای اســتفاده از آنها
توســعه یافته است .بهعنوان
مثال ،نمایندگان هوشــمند 6یا
رباتهــای گفتگو باید خود را معرفی
7

کنند که چه هستند .شــرکتها باید استفاده از

به آنها مراجعه میشد .امروزه ،سامانهها این جزئیات را بهطور

ســامانههای خودکار تصمیمگیری که بر مشتری تاثیرگذار

روزانه گــرداوری میکننــد و آنها را با ســوابق خرید ،مطالب

اســت را افشا کنند و در صورت بروز مشکالت ،با فراهمکردن

منتشرشده در شبکههای اجتماعی ،موارد جستجوی برخط و

سرعت و کیفیت در پاسخگویی ،تمرکز خود بر مشتری را حفظ

حتی مســیری که هر روزه تا ســر کار رانندگی میکنیم ،تلفیق

کنند .پیامد ناشــی از وقایع منفی نباید منجر به از دســتدادن

میکنند.

مشتری یا عناوین مخرب اعتبار شود.

به روشــهای تاییدنشده استفاده میشــود ،واکنش آنها به این

رویکرد کلی سازمان درجلب اعتماد از طریق عالیق،

ادعا میتوانــد فراخوان برای تحریم ،اعتراض عمومی و حتی

تجربههای و استانداردهای حرفهای و همچنین هنجارهای

مجازاتهای سخت در قالب مقررات سختگیرانه مانند مقررات

جامعه و کنترلهای دولتی اطالعرسانی میشود .فعالیت در بازار

محافظت از دادههای عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) 4و

جهانی که انتظارها در آن از نظارت دولت یا همکاری در اجرای

قانون حریمخصوصی مصرفکننده کالیفرنیا (CCPA) 5را

قانون بسیار متفاوت است ،میتواند چالشبرانگیز باشد.

دربر گیرد.

بهعنوان مثال ،برخالف آنچه که انتظار میرود ،نظارت در
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اگر مصرفکنندگان دلیلی بر این ادعا دارند که دادههای آنها

• به هنجارهای فرهنگی مختلف احترام بگذارید
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برخی از کشــورها ممکن است ظالمانه بهنظر آید ،در حالی که

به افراد قدرت دهید

اما در مناطقی که فساد بهطور گسترده وجود دارد و یا از حقوق

فناوری اخالقی و اعتماد موضوعی است که همه با آن سروکار

در مناطق دیگر همکاری در اجرای قانون امری رایج اســت؛
سیاســی یا مذهبی پشتیبانی نمیشــود ،میتواند غیرمنطقی
باشــد .در برخی از کشــورها مقررات بســیار خاصی در زمینه
جلــب رضایت قطعی مشــتری برای اســتفاده از دادهها وجود
دارد .برخی دیگر بهدنبــال تصویب قوانینی همانند ممنوعیت
فناوری تشــخیص چهره هســتند که میتواند با سایر قوانین
در تضاد باشــد .راهبری اثربخش فناوریهای نوپدید ،مستلزم
همــکاری همه ذینفعان مربوط در صنعــت ،مصرفکنندگان،
کســبوکارها ،دولتها ،دانشــگاهها و جامعه با یکدیگر است.

از آنجا که بیشتر افراد از فناوری اطالعات استفاده میکنند،
دارند.
• قدرت همه را بهکار بگیرید
شرکتها ممکن است وقت و هزینه خود را برای انجام فعالیتی
تلف کنند که گروهی از مشتریان را نادیده میگیرد ،یا خدماتی
با عوارض جانبی نامطلوب ارائه کنند .حتی بدتر اینکه ،ممکن
است راهحلهایی ارائه دهند که اعتماد مشتری را تضعیف
کند .اغلب ،معضلهای طراحی توسط گروهی از افراد همسو
ایجاد میشود که محصوالت ،فرایندها یا خدماتی را طراحی
میکنند ،بدون اینكه بیندیشند كه چه اثری ممکن است بر
سایر گروهها بگذارد.
شــرکتهای پیشــرو بــا تشــکیل گروههــا و نقشــهایی که
انعکاسدهنــده تنــوع در مشــتری هســتند و بــا جمعکردن
دیدگاههای مختلف از صنایــع ،زمینههای اقتصادی ،تجارب
آموزشی ،جنســیت و زمینههای قومی متفاوت ،بهدنبال تغییر
این حرکت هســتند .پژوهش هاروارد در سال  2013نشان داد
که ســازمانهایی با گروههای رهبری که ترکیبی از استعدادهای
متنوع ،حداقل ســه مورد موروثی (که با آنها متولد شــدهاید)
و ســه مورد اکتســابی (که آنها را با تجربه بهدســت میآورید)
هســتند ،ویژگیهای متنوعی از نواوری بروز میدهند و بهتر از
دیگران عمل میکنند .برای این سازمانها 45 ،درصد احتمال
بیشــتری وجود دارد که رشد ســهم بازار را گزارش دهند و 70
درصد احتمال بیشتری برای گرفتن بازار جدید دارند.
• ماهیگیری را به آنها بیاموزید
آموزش متخصصان فنی برای تشخیص سوگیریهای خود ،و
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کســبوکارها میتوانند نقش اصلی در کمک به دولتها داشــته
باشــند؛ از آنجاکه میتوانند قوانین و استانداردهایی را توسعه
دهند کــه اتکاپذیــری فناوریهــای نوپدیــد را افزایش دهد.
بهعنوان مثــال ،گفتمان صریــح و واضح دربــاره فناوریهای
جدیــد ،میتواند منجر به وضع قوانین و رهنمودهای جدید در
مورد مســائل مربوط به حریمخصوصی ،شفافیت ،فراگیری،
دسترسپذیری ،نابرابری و موارد دیگر شود.

ازبینبردن آن در محصوالتی که تولید میکنند ،گام مهمی در
جهت فرهنگسازی است که بر اعتماد تاکید دارد .این تنها
یک قدم است .آگاهسازی از چگونگی تاثیر فناوری بر اعتماد
سهامداران به افرادی که بهطور مستقیم دستاندرکار و مسئول
فناوری نیستند و ایجاد چارچوبهای تصمیمگیری مرتبط،
اقدام دیگری است که سازمان باید درنظر داشته باشد .این امر
بهویژه در سازمانهای بومی غیردیجیتالی ،اهمیت دارد ،یعنی
سازمانهایی که پیامدهای گسترده استفاده روزمره از فناوری
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ممکن است برای رهبران و گروهها کمتر مشهود باشد .شرکتها

بهعنــوان مثــال ،ســازمانها میتواننــد از الگوریتمهــای

باید درنظر گیرند که چه منابعی برای کمک به کارمندان خود

شخصیســازی برای ارائه توصیههای مربوط مبتنیبر شرایط

در شناخت معضلهای اخالقی ،ارزیابی جایگزینها و انجام و

اســتفاده کنند .بهعنوان نمونه ،در یــک روز بارانی خرید چتر

آزمون تصمیمهای اخالق فناوری ،مورد نیاز میباشد.

را پیشــنهاد دهند ،بهجای اینکه پــس از اینکه یک نفر بارانی

• به کارمندان دلیلی برای اعتماد کردن بدهید

خرید ،به او خرید چتر را پیشــنهاد کنند .با تمرکز بر ارتباط و نه

بیشتر اضطراب ناشی از هوش مصنوعی و سایر فناوریهای

شخصیسازی ،توصیههای هوشمصنوعی احتماال سودمندتر

پیشرفته بهدلیل ترس از جابهجایی نیروی کار است و از منظر

از هر زمان بهنظر میرسند.

اخالقی ،رهبران کسبوکار را با یک چالش روبهرو میکند:

نظرســنجیهای موسســه حسابرسی دیلویت نشــان داد که

ایجاد توازن میان منافع کسبوکار ،کارمندان و جامعه و اجتماع

همبســتگی مثبتی میان ســازمانهایی وجود دارد که بهشــدت

در مقیاس بزرگتر .این وظیفهای است که با این واقعیت که

اخالق در فناوریهای انقالب صعنتی چهارم و نرخ رشد شرکت

سامانههای فناوری پیشرفته خودکفا نیستند ،پیچیدهتر شده

را مورد توجه قرار میدهند.

است.

بهعنوان مثال ،در ســازمانهایی که شــاهد رشــد کم (تا 5

اگرچه هوشمصنوعی میتواند جایگزین برخی از مشــاغل

درصــد) بودند ،تنهــا  27درصد از پاســخدهندگان بیان کردند

شــود ،مشاغل دیگری را نیز ایجاد میکند که اغلب به مهارتها

که بهشــدت پیامدهای اخالقــی فناوریها را مــورد توجه قرار

و آموزشــهای تخصصــی نیــاز دارنــد .شــرکتها میتوانند با

میدهند .در مقابل 55 ،درصد از پاسخدهندگان شرکتهایی که

مشــاورهدادن به کارکنان درباره اینکه چگونه فناوری میتواند

نرخ  10درصد یا بیشــتر رشد داشتند ،بسیار نگران مالحظات

در آینده بر حرفه آنها تاثیر بگــذارد ،اعتماد آنها را جلب کنند.

اخالقی بودند.

این فرایند میتواند شــامل آموزش دوباره کارگرانی باشــد که
ممکن اســت نقش آنها تغییر کند و بهاحتمال با ســامانههای
خودکار کار خواهند کرد.

فرصتهای  360درجه

شرکتهایی که فناوری را بهعنوان کسبوکار اصلی خود درنظر
نمیگیرند ،ممکن است تصور کنند که این مالحظات بهمیزان
زیادی نامربوط هستند.

با وجــود این ،پیگیری اعتماد تنها یــک چالش  360درجه
نیست؛ بلکه یک فرصت  360درجه نیز هست.

پانوشتها:

2- Algorithmic Bias
(اشتباهات مکرر و نظاممند الگوریتمهای کامپیوتری)

3- MIT Sloan Management Review

4- European Union’s General Data Protection Regulation
)(GDPR

در واقــع ،اکثر ســازمانها فارغ از صنعــت و جغرافیا ،بهطور

)5- California’s Consumer Privacy Act (CCPA

روزافزون بــرای انجام کارهــای روزمره خود بــه فناوریهای

6- Intelligent Agents
7- Chatbots

دیجیتالی و فیزیکی پیشرفته تکیه میکنند.
مخرب بهوجود میآیند و تهدیدهای جدی برای اعتبار سازمان
هنگامی که فناوری بهطور صحیح کنترل نشــود ،وجود دارد،
خواه از طریق اســتفاده نادرست یا تخلف ،از همین فناوریهای
مخرب میتوان برای افزایش شفافیت ،تقویت امنیت ،افزایش
حریمخصوصی دادهها و در نهایت تقویت موقعیت اعتماد یک
سازمان استفاده کرد.

منبع:

. Deloitte Tech Trends 2020, Deloitte Insights, 2020
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با توجه به اینکه تمرکز زیادی بر چالشهایی که از فناوریهای

1- Deloitte’s Tech Trends
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هدایت اخالق در عصر دیجیتال



Narayanan Vaidyanathan

” زندگی درواقع ساده است ،اما ما اصرار داریم آن را پیچیده بسازیم“
کنفوسیوس

با توجه به گذار سریع به عصر دیجیتال ،عبارت کنفوسیوس

قضاوت و گنجاندن یادگیری در بازانجامهای بعدی اســت که

میتواند تا حدودی انگیزه تفکر را برای سازمانهایی فراهم

به بهبود آن امیدوار هستیم.

آورد که با مسائل اخالقی مرتبط با فناوری جدید دستوپنجه
نرم میکنند .پیشرفت پایدار با رعایت حد میانه بین مقاومت

چرا این موضوع اهمیت دارد؟

شماره  113خرداد و تیر 1400

سرسختانه و اصرار کورکورانه پیش خواهد رفت .دستیابی به

به یک دلیل ساده که شخص در عصر دیجیتال با هدف متحرک

این حد میانه میتواند با میزان توانایی در استمرار برای ارتباط،

سروکار دارد .بهمحض اینکه فرد با یک مسئله مجهول بزرگ

و با ایده ساده «انجام کار درست» ،بستگی داشته باشد.

دیگر درگیری پیدا میکند ،بهدنبال آن با یک مسئله اخالقی جدید

در واقعیت اینطور نیست که همیشه مشخص باشد که «کار
درست» کدام است .در واقع ،این مسئله به سطح بعدی جزئیات

روبهرو میشود .بنابراین ،میتوان ادعا کرد که موضوع یادگیری
نسبت به نحوه یادگیری از اهمیت کمتری برخوردار است.

ارتباط دارد؛ مسئلهای که با برنامه و آموزش کافی میتوان با آن

پایبندی به این موضوع ،نیازمند داشتن ذهنیت یادگیری مستمر

مقابله کرد .در خصوص اخالق و فناوری ،فهمیدن اینکه چه

و توسعه حرفهای است ،یعنی تمایل برای بهچالشکشاندن

کاری درست است ،میتواند فرایندی تکراری باشد .فرایندی

مستمر منطقه امن شخص .آن روی سکه نیز بههمان اندازه

که مســتلزم تعامل فعاالنه بــا فناوری ،تأمل در اشــتباههای

اهمیت دارد :اینکه چگونه یاد نگیریم .بهچالشکشیدن ،و اگر
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الزم باشد تغییر دادن روشهای تاریخی تفکر میتواند یکی از

اعتماد اســت .از نظر حســابداران حرفــهای ،اخالقمداری با

مهمترین موانع برای غلبه بر این مسئله باشد.

اعتمادپذیری ،صداقت و داشتن تواناییهای الزم ارتباط نزدیک

حرفــه حســابداری نقش مهمــی در رابطه با رشــد دانش،

دارد .آیین اصول اخالقی برای حسابداران حرفهای که توسط

مهارتها و ذهنیت افراد برای حمایت از توانایی انجام کار درست

هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق برای حسابداران منتشر

دارد .یک نماینده مورد اعتماد برای حفظ ارزشــهای سازمان

شــد ،بهطور ویژه به اصول واقعبینی ،رازداری ،درستکاری،

بــودن ،و عمل کردن بهعنــوان «وجدان اخالقی» ســازمان،

شایســتگی حرفــهای ،مراقبت حرفــهای و رفتــار حرفهای

خدمات مهمی هســتند که حسابداران حرفهای میتوانند و آن

میپردازد .در صورتی که عموم افراد نســبت به اصول اخالقی

را انجام میدهند .این موضوع در عصر دیجیتال که اطالعات

برای حســابداران حرفهای در تردید باشند ،نمیتوانند به آنها

جدیدی برای درک و تفســیر وجود دارد ،ارزشــمند میشود.

اعتماد کنند .ذینفعان در مقابله با پیشینه تغییر مستمر در عصر

داشــتن درک قدرتمند از مشــکالت اخالقی احتمالی در یک

دیجیتال ،بهدنبال چند قطعیت آشنا در سازمانها هستند .یکی

محیط دیجیتالی ،مشــارکت همراه با ارزشافزودهای است که

از این موارد میتواند اعتماد به قضاوت حســابدار حرفهای در

از مدیریت ریسک سازمان پشتیبانی میکند.

هنگام رویارویی بــا اطالعات یا موقعیتهای جدید باشــد .در

حالتی را درنظر بگیرید کــه از بینش متاثر از تحلیلگری

1

صورتی که این باور قوی وجود داشــته باشــد که بهطور یقین

استفاده میشــود .در این بینش ،معروف اســت که از داده به

حســابدار اخالقمدار است ،بهاحتمال بســیار زیاد این اعتماد

عنوان نفت جدید یاد میشــود .احتمال دارد که ادعا شــود که

شــکل خواهد گرفت .بنابراین ،اخالق در حســابداران ،عامل

این تشــبیه تا حدودی نامربوط است .میزان نفت در زیر زمین

مهمی است که به ایجاد اعتماد در ذینفعان کمک میکند.

محدود اســت ،در حالی که حجم دادهها بهطور مستمر در حال

درنهایت ،فناوری احتمال دارد که بر جزئیات اصول اخالقی

افزایش اســت و امــکان تحلیل قویتر و توانایــی درامدزایی

که فــرد باید آنها را بشناســد ،تاثیرگذار باشــد ،امــا مرکزیت

بیشتر را فراهم میکند.

اخالقمداربودن را تغییر نمیدهد .هدایت چالشــهای اخالقی

این موضوع میتواند بر انگیزه بنگاهها برای بهدســت آوردن

در عصر دیجیتــال باید به یک واقعیت ســاده برگردد؛ چیزی

دادهها با استفاده از تمام ابزار موجود به امید دستیابی به بازارهای

که امروزه نیز بههمان اندازه عصر کنفوســیوس حقیقیت دارد:

رقابتی ،تاثیر داشته باشــد .حسابداران حرفهای که درک خوبی

اینکه اخالق مربوط به رفتار انسانی است ،نه فناوری.

از اهمیــت دیجیتال دارنــد ،در وضعیت بهتری برای بررســی

بنابرایــن ،فناوری میتواند بر نحوه ،زمان و مکان گرداوری

ســامانهها و فرایندهایی خواهند بود که پایه و اساس تحصیل،

و توزیع اطالعات تاثیرگذار باشد و این موضوع میتواند اخالق

مدیریــت ،تحلیل و اصالح دادهها هســتند .این حســابداران

را بهچالش بکشــاند .اما رفتــار غیراخالقی از فناوری ناشــی

پیوندهای مهمی با فناوری ،فرایندها و عملکرد مالی حاصل از

نمیشــود ،و باید به خود یــاداوری کنیم که شــرط الزم برای

آنها دارند .توانایی و فرصت آنها برای طرح پرسشهای مناسب،

هدایت عصر دیجیتال ،هدایت رفتار انسانی است.

توانایی سازمان برای انجام کار درست را بهدنبال دارد.

پانوشتها:

بــازده تجاری پایــدار با رفتارهای اخالقی درســت پشــتیبانی
میشــود .جبران آســیبهای واردشــده به اعتبار یک بنگاه در
اثر اقــدام غیراخالقی میتواند ســالها طول بکشــد .بنابراین،

1- Analytics-driven insights
2- Sustainable Return

 -3این مقاله برگرفته از یک ابتکار پژوهشــی جدید اســت که توسط انجمن
حسابداران رسمی و خبره ) (ACCAانجام شده است.

حســابداران حرفهای نقــش مهمی در تمرکز ســازمان بر تولید
بازده پایدار 2و حمایت از رفتار اخالقی در سازمان ایفا میکنند.
عنصــر دیگری كه بــا مفهوم اخالق ارتبــاط نزدیكی دارد،

منبع:

. Vaidyanathan, N., Navigating Ethics in a Digital Age,
October 2017

شماره  113خرداد و تیر 1400

قضاوت اخالقی و قضاوت تجاری دو روی یک سکه هستند.
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استقالل فراسوی قوانین؛
رویکردهای آیندهنگر
برای چالشهای جهانی
سخنرانی رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران
در کنفرانس حسابرسی و اطمینانبخشی انجمن حسابداری و مالی بریتانیا (کنفرانس مجازی)

مقدمه

خانمها ،آقایان و همکاران عزیز

بسیار خرسندم که در کنفرانس «حسابرسی و اطمینانبخشی» سخنرانی میکنم و میخواهم از شما بهخاطر دعوت محبتامیزتان تشکر
شماره  113خرداد و تیر 1400

کنم .به برگزارکنندگان و بهویژه الیاس باسیودیس ) (Elias Basioudisبرای برگزاری یک کنفرانس موفق دیگر تبریک میگویم.
هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAدر سالهای گذشته با قاطعیت روی مجموعهای از
پروژهها کار کرده اســت که منجر به تغییرات درخورتوجهی در آیین بینالمللی اصول اخالق حرفهای ،ازجمله اســتانداردهای بینالمللی
استقالل شده است .تجدید ساختار جامع آیین اصول اخالق حرفهای که هیئت در سال  2018ارائه کرد ،شامل چارچوب مفهومی بسیار
اســتحکامیافته؛ استانداردهای جدیدی مانند رعایتنشدن قوانین و مقررات ) ،(NOCLARتدابیر مربوط به اغوا ،مربوط به تدابیر
ایمنساز ،1و مربوط به ارتباط درازمدت ،و مربوط به نقش و ذهنیت حسابداران حرفهای ،که در زمان تجدید ساختار و پس از آن زمان
اضافه شدند ،بهعنوان نمونههایی از پروژههایی بود که در مجموع ،موجب ارتقای گسترده کیفی در آیین اصول اخالقی شدند.
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این ارتقای مهم ،هدف اصلی راهبــرد و برنامهکاری هیئت

را تکلیفی بــرای تحلیلگــران ،اعتباردهندگان ،گزارشــگران

برای سالهای  2019تا  2023را به جلو سوق داده است .البته،

رسانههای مالی ،مشاوران ســرمایهگذاری ،کارشناسان مالی

ایــن ارتقا همراه با دیگر پروژهها همچنان ادامه دارد .از اهداف

اینترنتی و غیره قرار داده اســت .مسائل اخالقی وجود دارد و

هیئت ،نیاز به حفظ و گسترش مربوطبودن آیین اصول اخالق

الزامهای اخالقی باید برای همه آنها بیان شــود؛ زیرا همگی

حرفهای ،پاســخگویی آیین به مفاهیم در حــال تکامل منافع

آنها نقشــی را ایفا میکنند و مســئولیت شــکلگیری نظرها،

عمومی در سراســر جهــان ،و به نیازهای کاربــران صورتهای

انتظارها و تصمیمهای دیگران را برعهده دارند.

مالی است.

داخل این زیستبوم ،نقش حسابرس ویژه است؛ بنابراین،

آگاه بودن در مورد انتظارها در زمینه مشــارکت و مسئولیت

الزامهای اخالقی مربوط به آن هم ویژه هستند .در واقع ،ارزش

حسابرســان و دیگر حســابداران حرفهای و واقعیتهای جدید

شفافیت بستگی به کیفیت و اعتمادپذیربودن مطالب افشاشده

فناوری که موجب تغییر متغیرهای بنیادین رویههای حرفهای

دارد .از نقش حسابرس این انتظار میرود که ایمنسازی مهم

شده است نیز در دستور کار فعال هیئت قرار دارند.

برای حفظ کیفیت و اعتمادپذیری باشد ،که بعد از همه ،مبنای

البتــه ،یکــی از اصلیتریــن و برجســتهترین عناصر آیین

تحلیل و پیشبینی را شــکل میدهد .بنابراین ،همانطور که

بینالمللی اصول اخالق حرفهای ،بخشی است که به استقالل

در آیین بینالمللی اصول اخالق حرفهای بیان شــده اســت،

برای حسابرســی و بررسی اجمالی میپردازد و مبتنیبر اصول

استقالل در مرکز الزامهای اخالقی برای حسابرس قرار دارد.

بنیادیــن و چارچــوب مفهومی منطبق با آییــن اصول اخالق

با بیان تمام مطالبی که بسیاری از شما با آنها آشنایی دارید،

حرفهای اســت .در خصوص اهمیت اســتقالل نیاز به توضیح

اکنون میتوانم بگویم که امروز بر چه موضوعی تمرکز خواهم

خاصــی در بین مخاطبان نیســت؛ کافی اســت کــه بگوییم

کرد:

استقالل مبنای اعتبار حسابرس اســت .استقالل عنصر کلی

• آخرین بازنگریهای مهمی که از سوی هیئت استانداردهای

معنیبخشی سامانه معتبر رســیدگی مستقل گزارشگری مالی

بینالمللیآموزش برای حسابداران ) (IESBAدر مورد

است که از ســوی واحدهای تجاری بخش خصوصی یا دولتی

مقررات استقالل در سهماهه گذشته بهانجام و توسط هیئت

ارائه میشــود که بهدنبال جذب سرمایه و همکاری با ذینفعان

نظارت بهتصویب رسید که از  15دسامبر  2022الزماالجرا

مختلف در بازارهای اقتصادی هستند.

خواهد بود .این بازنگری به یک موضوع اساسی در خصوص

هرچند که من حسابدار نیستم ،اما بهعنوان یک اقتصاددان

استقالل میپردازد :محدودیتها ،شرایط و ممنوعیتها در ارائه

میدانــم که نبود تقارن اطالعاتی یک واقعیت در چرخه حیات

خدمات غیراطمینانبخشی (NAS) 2برای صاحبکاران

شرکت ،رقابت در بازار و رمز کارافرینی است .این یک چالش

حسابرسی؛ و

مستمر برای ســرمایهگذاران در بازار سرمایه است که همیشه

• اصول برای شفافیت و تفکیک مشخص حقالزحمه دریافتی

عالقهمند به اطالعات جدید ،صحیح و افشاکننده هستند.

برای خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و محدودیتهای

نبود تقارن اطالعات ،بهدلیل اهمیت کارافرینی و دســتیابی
میتواند با بررســی مســتقل و معتبر صورتهــای مالی و دیگر
موارد افشای اطالعات شرکت ،کاهش یابد.

به تنها یک صاحبکار.
همه این مــوارد از طریق اســتانداردهای جدیــد از دریچه
تاثیر آنها بر اســتقالل ظاهری و باطنی مشــاهده میشــوند.

واقعیت مربوط به چرخه حیات شــرکتها و فشــار ناشــی از

همــه مقررات جدید ،از منظر تدوین اســتاندارد جهانی از چند

نبود تقارن اطالعاتی منجر به تکامل در سراســر زیســتبوم

جهت راهگشــا هســتند .همانطور که توضیــح خواهم داد،

حرفهای شده اســت که اظهارنظر درخصوص وضعیت ،اعتبار

بزرگترین مزیت احتمالی این مقــررات ،متمرکزبودن بر آینده

و چشمانداز شرکتها بر مبنای اطالعات عمومی یا نیمهعمومی

و آیندهنگربودن است.
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تجاری به مزیت راهبردی آن ،هرگز حذفشــدنی نیست؛ اما

معطوفشده برای کاهش یا حذف هزینه وابستگی حسابرس
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سخنان امروز خود را بهصورت زیر سازماندهی میکنم:

از استقالل در ظاهر و در واقعیت باید در قضاوتهای حسابرس

من بهطور خالصه در مورد پیدایش این پروژهها ،ازجمله

درنظر گرفته شــود .تمــام این گامهای قبلــی در اصالح آیین

نیازها و ادراک ذینفعان صحبت خواهم کرد .سپس به شرح

اصول اخالق حرفهای ،راه را برای گامهای جسورانهتر کنونی

اهداف ،ازجمله پیگیری اثر ترکیبی مقررات بهطور همزمان

تسهیل و هموار کرد.

بر خدمات غیراطمینانبخشی و حقالزحمه ،3در بازار

در مفهومی وســیعتر ،باید این نکتــه را نیز یاداوری کنم که

میپردازم .من با عناصر اصلی این مقررات ،با ارائه راهکار

وقوع شکست در شرکتها و فشارهای ناشی از بحرانهای مزمن،

هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای

این پرســش را برای بسیاری مطرح کرده است که آیا زمانی که

حسابداران ) (IESBA SOLUTIONبه بحث ادامه خواهم

خدمات غیراطمینانبخشی هم به منبع درخورتوجهی از درامد

داد؛ یعنی روشی که هیئت برای رسیدگی به الزامهای مبتنیبر

برای موسســههای حسابرسی تبدیل شــود و هم یک هزینه

اصول انتخاب کرده که مناسب با کاربردهای جهانی در حال و

مهم و روبهرشــد برای هیئت مدیره شرکتها باشد ،استقالل را

آینده است .من با چند نکته نهایی در مورد پروژههای درحال

میتوان حفظ کرد یا خیر .مســئله عمیقتــر اینکه ،آیا قدرت

انجام هیئت که مرتبط با استفاده از مقررات جدید خدمات

مشــوقها در انحــراف رفتار ،یا بــه زبان آییــن اصول اخالق

غیراطمینانبخشی و حقالزحمه هستند و بهدنبال استحکام

حرفهای ،پدیدار شدن تهدیدهای جدی برای استقالل :وقتی

در ثبات مزایای آنها هستند ،به سخنرانی پایان خواهم داد.

ارائه خدمات غیراطمینانبخشی برای صاحبکار حسابرسی در

امیدوارم که بتوانید تاثیر جامع ناشی از این تغییرات عمده را

شــرف تبدیل به یک رابطه جدی تجاری اســت ،میتواند بر

ارزیابی کنید.

قضاوتها و واقعبینی حسابرس اثر بگذارد و آیا موسسه میتواند

پیدایش پروژهها

حسابرسی مستقل انجام دهد؟ آیا شرایط احتمالی وجود داشته
که انحراف رفتار بهآســانی با تدابیر ایمنســاز اصالحشــدنی

مدت زمانی است که نگرانیهایی در میان ذینفعان ،بهویژه از

نباشــد؟ و آیــا این موضوعی نیســت که هــم ماهیت خدمات

سوی انجمنهای نظارتی و سرمایهگذاران ،در خصوص تاثیر

غیراطمینانبخشی ارائهشــده و هم حقالزحمههای حاصل از

مقررات خدمات غیراطمینانبخشی بر صاحبکاران حسابرسی

تهیه خدمات غیراطمینانبخشــی برای موسسه حسابرسی را

درخصوص استقالل حسابرس وجود دارد.

دربر گیرد؟
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هیئت هنگام تکمیل بازنگری در مقررات «تدابیر ایمنساز»

هیئت در رویارویی با این پرسشــها ،پس از کنکاش داخلی

و موضوعهــای مربــوط به چگونگــی شناســایی ،ارزیابی و

و براســاس مقالــهای کــه در مــه  2018با عنــوان «خدمات

مدیریت مخاطرههای استقالل ،به نتیجه مهمی دست یافت

غیراطمینانبخشــی :کنکاش در مســائل برای تعیین مســیر

که در ســال  2018در آییــن اصول اخالق حرفــهای بازتاب

پیشرو» منتشر شد ،اقدام به اطالعرسانی گسترده به دینفعان

داشــت :شــرایطی وجود داشت که در آن شــرایط هیچ تدبیر

کرد .هیئت همچنین خواســتار بررســی مقالههای دانشگاهی

ایمنســازی بهمنظور کاهــش تهدیدها تا ســطوح پذیرفتنی

در رابطــه با اهمیت و تاثیر احتمالی حقالزحمهها بر درک بازار

قابلاستفاده نبود.

درباره استقالل حسابرس شد.

آییــن اصول اخالق حرفــهای موجــود ممنوعیتهایی برای

هیئــت ،در ایــن مســیر ،همچنیــن اقدامی کــه برخی از

مقررات خدمات غیراطمینانبخشــی را دربــر میگرفت که در

حوزههای گزارشگری ملی پیشرفته در جهت تقویت استقالل

بســیاری از موارد وابسته به آســتانه اهمیت و نیازمند قضاوت

انجام داده بودند را مطالعه کرد هیئت متوجه شــد که فهرستی

حسابرس یا موسســه حسابرســی بود .پروژه تدابیر ایمنساز

از خدمات غیراطمینانبخشــی ســیاه یا ممنوع یا فهرستی از

همچنین اهمیت اســتفاده از آزمون «شــخص ثالث منطقی و

خدمات غیراطمینانبخشــی ســفید یا مجاز بــه صاحبکاران

آگاه» را تقویت میکرد؛ به این معنا که ادراک اشخاص بیطرف

حسابرســی فراهم شــده که در مقررات ملی نیز مشهود است.
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هیئت متوجه شــد که موارد افشــای حقالزحمه و تعیین حدود
برای انواع حقالزحمه نیز بهعنوان محدودیتی غیرمستقیم در
تهیه خدمات غیراطمینانبخشی برای صاحبکاران حسابرسی
مورد اســتفاده قرار گرفته بود .ایــن تجربههای ملی به وضوح
یــک تابلوی راهنما بــرای آگاهی هیئت اخالقی برای نشــان
دادن جهت حرکت بود .موسســههای حسابرسی که به ادراک
و فشــارهای نظارتی حســاس هســتند ،همچنین بــا ایجاد
شــکلهای مختلفی از دیوارهای حائل میان رشتههای مختلف

هیئت
با دقت به پیامدهای اخالقی

کســبوکار خود ،گامهایی در جهت کاهــش واقعی و ظاهری

نواوریهای فناورانه مخرب که

هم بیشتر شــواهد و هم ادراکهای گســترده به ضرورت ورود

اطراف ما را احاطه کرده است

ترکیب خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی برداشتند .بنابراین،
تدوینگر جهانی اســتاندارد اشــاره دارند .بدینترتیب ،ما نیز
بهصورت همزمان به دو پروژه خدمات غیراطمینانبخشــی و

نگاه میکند

حقالزحمه وارد شدیم.

اهداف

هدف مشترک این پروژهها ،تقویت استانداردهای بینالمللی
یکپارچه از طریق رفع نگرانیهای مرتبط با منافع عمومی راجع
به درک نبود استقالل در زمانی است که موسسهها ،خدمات

غیراطمینانبخشی را به صاحبکاران حسابرسی و در هنگام
شرایط خاص مرتبط با حقالزحمه ،ارائه میدهند .هدف
تکمیلی موازی که در تمام مقررات آیین اصول اخالق حرفهای
مشترک است ،این است که استانداردها باید در سراسر جهان
عملی و کاربردپذیر باشند؛ بهعبارت دیگر ،تنها برای برخی
از حوزههای گزارشگری منتخب مرسوم نباشند .بهطور کلی،
هدف «کاربردپذیری» به گسترش مقررات مبتنی بر اصول
اشاره دارد که امکان تهیه مقررات تکمیلی برای تامین نیازهای
محلی را فراهم میکند.
که برای اجرای این پروژهها انجام میشــد ،بهدنبال شــرایط،
محدودیتها و ممنوعیتهای ارائه خدمات غیراطمینانبخشی
بــرای صاحبکاران حسابرســی بود :این کوششــها همچنین
بهدنبال اجباری ســاختن شفافسازی حقالزحمههای مربوط
پرداختشــده توســط صاحبــکار حسابرســی بــرای خدمات
حسابرســی و خدمــات غیراطمینانبخشــی ،و نیــز در پــی

همبســتگی حقالزحمه بین دو دســته باشــد یا وابســتگی به
حقالزحمه ممکن بود به آن دامن بزند.
در زمان تعیین اهداف پروژه ،مشخص شد كه مقررات جدید
اســتقالل با توجه به اینكه موسسه صاحبکار جزو بنگاههای
با منافع عمومی ) (PIEباشــد یا خیر ،متفــاوت خواهد بود.
انتخاب بر این فرض استوار اســت که طبق تعریف ،الزامهای
اســتقالل باید برای بنگاههای با منافع عمومی سختگیرانهتر
باشد؛ زیرا شرایط مالی این بنگاهها بسیار مرتبطتر با مجموعه
گســتردهای از ذینفعان است و تاثیر احتمالی بیشتری بر منافع
عمومی دارد .این تمایز مهــم بین بنگاههای با منافع عمومی
و بنگاههای با منافع غیرعمومی در حال حاضر در آیین اصول
اخــاق حرفهای وجــود دارد و ابزاری مهم و معنــادار از جنبه
اجتماعی بــرای قیاسپذیری الزامها و مقررات فراهم میکند.
برای نمونه ،اگر سختگیریها برای موسسههای حسابرسی
کوچکومتوســط ) (SMPو بنگاههای کوچکومتوســط
) (SMEبههمان شدت موسسههای بزرگ و پیچیدهتر باشد،
تناسب وجود نخواهد داشت.
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اکنون بهطور ویژه ،کارها ،کنکاشــها و مشــورتخواهیهایی

تهدیدهای احتمالی اســتقالل بودند که میتوانســت ناشی از
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تاثیــر بگذارند و همگــی یا بیشــتر آنها بر مقــررات خدمات
غیراطمینانبخشــی و پرداخت حقالزحمه خدمات ارائهشــده
توسط موسســههای حسابرسی از سوی صاحبکار حسابرسی،
اثرگذار باشند.
هنگامی که فهرســت ســیاه را در حوزههای گزارشگری که

واقعیتهای جدید فناوری که
موجب تغییر متغیرهای بنیادین
رویههای حرفهای شده است
اهمیت دارد

ایــن موضوع را انتظامبخشــی کردهاند بررســی میکنیم ،یک
مخرج مشــترک و قدرتمنــد در خدمات غیراطمینانبخشــی
ممنوع مییابیم :این امکان وجود دارد که مقررات آنها مخاطره
«خودبینی در تجدیدنظــر» ایجاد کند .البته معنای خودبینی در
تجدیدنظر ،رســیدگی به کار قبلی خودتان در دوره حسابرســی
اســت که این امر ،بارزترین و مخربترین شرایط برای استقالل
در ماهیت و در ظاهر آن اســت .اگر لحظهای در مورد آن تامل
کنید ،با رســیدگی به عملکرد خودتان هرگونه بینش انتقادی یا
بدبینــی حذف و موجــب تضعیف یا حتی منجــر به ازبینرفتن
کامل استقالل میشود .میتوانم اضافه کنم که در واقع از میان

ویژگیهای مهم -راهکار هیئت -خدمات

غیراطمینانبخشی

همه مخاطرهها ،مخاطره خودبینی در تجدیدنظر تاکنون از نظر
ادراکی و همچنین در واقعیت خطرناکترین تهدید بوده است.
بنابراین ،راهکار جهانی هیئت شــامل ارائه یک فهرســت

اجازه دهید شرح مختصری از «راهکار هیئت» را برای همه

سیاه دیگر نیست .راهکار ،به قلب موضوع نشانه رفته است و

این پرسشها و نگرانیها ارائه دهم .من موضوع اصلی که

ممنوعیت انجام هر نوع خدمتی که میتواند سبب خودبینی در

بحث مقررات است را نگه میدارم و در مورد اهمیت گسترده

تجدیدنظر شود را الزامی ساخته است .این راهکار ،رویکردی

آنها بحث خواهم کرد .از کسانی که مایلند مجموعه کاملی از

جدیــد در آیین اصــول اخالق حرفــهای و در رابطــه با انواع

مقررات خدمات غیراطمینانبخشی و حقالزحمه را مشاهده

نظامهای انتظامبخشی ملی است.

کنند ،دعوت میکنم که برای بررسی کامل ،جزئیات ،و

اجازه بدهیــد در اینجا یــاداوری کنم که اســتاندارد جدید،

پاسخهای ارسالشده به تفسیر مشورتخواهی و توجیه

کارامد ،دقیق و عینی است .همین امر نیز کفایت میکند؛ زیرا

گزینههای خاص هیئت در زمینه ساختار استاندارد ،از مرکز

با یک ممنوعیت مبتنیبــر اصول ،درواقع از ارائه مجموعهای

اطالعرسانی 4هیئت بازدید کنند.

کامل از خدمات غیراطمینانبخشــی به صاحبکار حسابرســی
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همانطور که بســیاری از شــما میدانید ،یکــی از عناصر

جلوگیری میشود .این عمل بســیار دقیق است؛ یعنی نهتنها

ســاختاری که اصول اخالقی بر پایه آن مطرح شــده اســت،

بهســادگی همه خدمــات غیراطمینانبخشــی کــه مخاطره

فهرســتی از پنــج اصــل بنیادین اســت که بهدنبــال آن یک

خودبینــی در تجدیدنظر را دامن میزننــد حذف میکند ،بلکه

چارچوب مفهومی ارائه میشــود کــه مخاطرههای مربوط به

همه خدمات غیراطمینانبخشی که ممکن است موجب ایجاد

رعایــت ضوابــط و چگونگی برخورد با آنهــا را تعیین میکند.

مخاطره خودبینی در اظهارنظر شــوند را حذف میکند؛ نهتنها

مروری بر پنج مخاطره پیشگفته در اینجا ارزشــمند اســت:

در واقعیــت ،که حتی صرف احتمال وقوع مخاطره خودبینی را

منافع شــخصی ،خودبینی در تجدیدنظر ،جانبداری ،قرابت و

نیز از بین میبرد .این یک واقعیت اســت؛ زیرا همانطور که

تهدید .همه این موارد میتوانند در شرایط مختلف بر استقالل

در بازنگری تعیینشــده است ،ممنوعیت تعیینشده به آستانه
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اهمیت بســتگی ندارد .بنابراین اینکه ممنوعیت موثر است یا

اعضای خاص خانــواده بنگاههای با منافــع عمومی ،بهویژه

خیر ،موضوع قضاوت نیســت .ممنوعیت بــرای بنگاههای با

واحدتجــاری اصلی ،نیســت همچنین باید توســط موسســه

منافع عمومی موثر خواهد بود.

حسابرســی به ارکان راهبری بنگاههای با منافع عمومی اعالم

اما افزون بر کارایی ،دقیق و عینیبودن ،ممنوعیت مبتنیبر
مخاطره خودبینی در تجدیدنظر مزیت قدرتمندتری نیز دارد:

شود تا هنگام ارزیابی استقالل و تصویب (یا رد) ارائه خدمات
غیراطمینانبخشی مورد توجه قرار گیرند.

خدمــات احتمالی آینده را پوشــش میدهد ،بهویــژه با تعبیه

همانطــور که پیش از این توضیــح دادم ،این مقررات عمده

فناوریهای جدید که ممکن اســت شکلها و فرصتهای جدیدی

برای منع مخاطره خودبینی در تجدیدنظر ،در مورد بنگاههای

برای مخاطره خودبینــی در تجدیدنظر بهوجود آید .در دنیای

با منافع عمومی اعمال میشــود .در مورد دیگر موسســهها،

متاثر از نواوری مبتنیبر فناوری ،این یک مزیت اســت که در

یعنی بنگاههای با منافع غیرعمومی ،مقررات محدود میشوند

مقایسه با فهرســت خدمات غیراطمینانبخشی تعریفشده و

اما همچنــان تقویت ارزیابــی و بازنگری مخاطــره خودبینی

شناختهشــده فعلی ،وجود دارد .بهطــور خالصه ،جلوگیری از

در تجدیدنظر و بهکارگیری مناســب تدابیر ایمنســاز توســط

مخاطره خودبینی در تجدیدنظر ،فرایندی آیندهنگر و نامحدود

حســابرس ،صورت میگیرد .بنابراین ،بهطور کلی اســتاندارد

اســت .ممنوعیت در بخــش اصلی خدمات که ممکن اســت

جدیــد بیانگر یک توضیــح کلی و تقویت الزامهای اســتقالل

موجب ایجــاد مخاطره خودبینی در تجدیدنظر شــود ،مکمل

در رابطــه بــا مخاطره خودبینــی در تجدیدنظر اســت .توجه

دیگر مجموعــه مقرراتی اســت که موجب تقویت اســتقالل

داشــته باشــید که این بهمعنای حذف یا نادیــده گرفتن دیگر

میشود .از ســوی دیگر ،اســتانداردهای جدید ،نقش ارکان

مخاطرهها نیســت .مالحظــات ،الزامها یا مطالــب کاربردی

راهبری را در واحد تجاری صاحبکار بسیار برجسته میسازند.

کافی برای مدیریت و کاهــش مخاطرههای دیگر وجود دارد.

آنها بایــد مقررات خدمــات غیراطمینانبخشــی را بپذیرند و

مــن تمرکز هیئت درباره مخاطره جانبداری برای اســتقالل را

حقالزحمهها را نیز تصویب کنند .ارتباط حســابرس با ارکان

انگشتنما کردم که اغلب رابطه تنگاتنگی با مخاطره خودبینی

راهبری ،عنصر مهمی است که هیئت آن را در استانداردهای

در تجدیدنظــر دارد و همچنین میتواند اســتقالل را تضعیف

جدید گنجانده است؛ زیرا این مقررات آنها را برای ایفای نقش

کند .در اســتاندارد جدید ،محدودیتهای جــدی در زمینه ارائه

بســیار مهم در فرایند ،برای ابراز نظر درباره مسئله استقالل و

خدمات غیراطمینانبخشــی مانند خدمات حقوقی یا خدمات

عمــل به این ابراز نظر ،توانمند میســازد .این موضوع نیز در

برنامهریــزی مالیاتی درنظر گرفته شــده اســت ،برای نمونه،

گروه استانداردهای جدید یک مطلب جدید است.

بهطور مشــخص برای جلوگیری از ســلب اعتمــاد به توانایی

بنابر مقررات «واحدتجاری وابســته» در آیین اصول اخالق
حرفــهای ،ممنوعیت خدمات غیراطمینانبخشــی ناشــی از
مخاطــره خودبینــی در تجدیدنظر واحدهای تجــاری مرتبط

حسابرسان در تردید حرفهای و قضاوت مستقل.

ویژگیهای اصلی راهکار هیئت -حقالزحمه

برای صاحبــکار واحدتجاری پذیرفتهشــده در بورس ،بهطور

هیئت و آیین اصول اخالق حرفهای موجود ،پذیرش گسترده

مشــخص ،واحدهای تجــاری مرتبط زیر کنترل مســتقیم یا

و رویه مدل پرداختکننده صاحبکار حسابرسی را بهرسمیت

غیرمســتقیم واحدتجاری پذیرفتهشده در بورس ،واحدتجاری

میشناسد .همچنین میدانیم که پرداخت حقالزحم ه بر

مادر و همچنین واحدهای تجاری وابسته همرده را در برخواهد

اساس این مدل میتواند مخاطرههای درخورتوجهی برای

گرفــت .نکته تکمیلکننــده و درخورتوجه در مورد اســتاندارد

استقالل ایجاد کند؛ بهویژه مخاطره منافع شخصی و مخاطره

این اســت که ارائه خدمات غیراطمینانبخشــی که مشــمول

تهدید .بنابراین ،این هدف آشکار پروژه حقالزحمه است

ممنوعیــت مخاطره خودبینــی در تجدیدنظر بــرای برخی از

که آگاهی موسسههای حسابرسی در مورد این مخاطرهها
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با صاحــبکار بنگاههای با منافع عمومی را پوشــش میدهد.

اجازه دهید اکنون به مقررات جدید برای حقالزحم ه بپردازم.
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بهعنوان ریسک استقالل را افزایش دهد و مقرراتی که این

و غیرحسابرســی ،شــفافیت را اجبــاری کرد .مــا قاطعانه به

مخاطرهها را تا سطح پذیرفتنی کاهش میدهد یا آنها را بهطور

قدرت شــفافیت باور داریم ،که به فعاالن بازار امکان میدهد

کامل حذف میسازد ،گرداوری کند .همچنین ،آنگونه که در

تا از طریق مقایســه اطالعات درباره اعتمادپذیری رســیدگی

مورد مقررات خدمات غیراطمینانبخشی بیان شد ،اجرای

مســتقل ،حسابرســی ،رســیدگی اجمالی و اطمینانبخشی،

این پروژه تمایز بین بنگاههای با منافع عمومی و بنگاههای با

نتیجهگیــری کنند .من به این نکته اشــارهمیکنم -زیرا برخی

منافع غیرعمومی را بههمان دالیل تناسب و مقیاسپذیری که

ممکن اســت بپرســند -کــه هیئت بهطور وســیع شناســایی

پیش از این توضیح دادم ،پیگیری و تایید میکند.

محدودیــت در حقالزحمه را درنظر گرفته اســت ،همانگونه

هیئت مدیره با مطرحشــدن پرســش دربــاره حقالزحمه،

که برخی از حوزههای گزارشــگری بــرای محدودکردن میزان

از هرگونــه تالش بــرای تعیین اینکه ســطح مناســب برای

نسبی حقالزحمه غیرحسابرسی در مقابل خدمات حسابرسی،

حقالزحمه چقدر باید باشد ،امتناع کرد .در آیین اصول اخالقی

محدودیت بــرای حقالزحمه درنظر گرفتهانــد .هیئت به این

تایید شده که میزان حقالزحمه در حوزه تصمیمهای کسبوکار

نتیجه رســید کــه این تنهــا محدودیتی غیرمســتقیم در ارائه

به عوامــل مختلف تجــاری در زندگی واقعی بســتگی دارد؛

خدمات غیراطمینانبخشی برای صاحبکاران حسابرسی است

بــا این حال ،در مقــررات جدید چندین عنصــر مهم برای آن

و ممکن است بهسادگی اضافی باشد ،وقتی که درهمان زمان،

نشانگذاری شده است :اول اینکه حقالزحمه حسابرسی باید

آیین اصول اخالق حرفهای محدودیتهای مستقیمی از طریق

بــرای تامین نیازهای صالحیت و کیفیت خدمات حسابرســی

ممنوعیت مخاطرههای خودبینــی در تجدیدنظر درنظر گرفته

کافــی باشــد .دوم ،حقالزحمــه حسابرســی بایــد بهصورت

است .هیئت همچنین با توجه به اینکه آیین بینالمللی اصول

مستقل تعیین شود و با حقالزحمههای پرداختی برای خدمات

اخــاق حرفهای مبتنیبر اصول اســت و باید برای اســتفاده

غیرحسابرســی مرتبط یا همبسته نباشــد .سوم ،هیئت اعالم

بهوســیله حوزههای گزارشگری مختلف مناسب باشد ،ترجیح

کرد که حقالزحمههای بســیار زیاد یا بسیار کم ممکن است بر

میدهــد که درگیر اعداد و درصدهای خاص نشــود .شــواهد

درک منفی از استقالل یا کیفیت ،تاثیر بگذارد.

تجربــی درباره مقــررات محدودیــت در حقالزحمه در برخی

یک عامل بســیار مهم برای اطمینان از تحقق این شــرایط

از حوزههای گزارشــگری پیشرفته ،نشــاندهنده نوعی مقدار

که توســط هیئت بهصراحت شــناخته شــده اســت ،راهبری

درصد محدودیت «محوری» یا «تعادلی» نیست .افزونبراین،

شــرکتی بنگاههــای با منافــع عمومی اســت .ارکان راهبری

هیئت از شواهدی آگاه بوده است مبنیبر این که افشای صریح

همانند کمیتههای حسابرســی که در مورد خدمات حسابرسی

حقالزحمه با طبقهبندی خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی،

و غیرحسابرســی تصمیــم میگیرند ،باید براســاس الزامها و

مشــوقهای قــوی بــرای کاهــش میــزان حقالزحمههــای

محدودیتهــای آیین اصول اخــاق حرفهای کــه در باال ذکر

غیرحسابرســی ایجاد کرده اســت .بنابراین ،نتیجه میگیریم

شــد ،بهطــور کامل راجع بــه تعییــن حقالزحمــه و خدمات

که اعمــال محدودیت در حقالزحمه در یــک آیین بینالمللی

مربوط آگاه باشــند .همانطور که در زمینــه مقررات خدمات

مبتنیبر اصول ،نه مناسب است و نه ضروری.
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غیراطمینانبخشــی درنظر گرفته شده بود ،شناسایی صریح،

در اینجا ،بیان آخرین ویژگی در مقررات حقالزحم ه بســیار

ارتقا و توانمندی ارکان راهبری در ارزیابی و افزایش اســتقالل

مهم اســت ،زیرا مربوط به «وابســتگی حقالزحمه» اســت.

نیز در مقررات حقالزحمهها وضع شده است.

این شــرایطی اســت که پیــش از این در آییــن اصول اخالق

اما فراتــر از ارتقای نقــش ارکان راهبری ،مقــررات جدید

حرفهای موجود شــرح داده شــده اســت و مربوط به مواقعی

جلوتــر رفته اســت :این مقــررات از طریق افشــای عمومی

اســت که حسابرس یا موسسه حسابرســی با تمرکز باالیی در

حقالزحمه پرداختشــده توسط صاحبکار به موسسه (شبکه)

کسبوکار با یک صاحبکار حسابرسی و درامد از او کار میکند.

حسابرسی بهطور جداگانه و مشخص برای خدمات حسابرسی

در ایــن وضعیت ،مخاطرههای «منافع شــخصی» و «تهدید»
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برخوردارند :اقدام در مورد اصالح تعریف بنگاههای با منافع
عمومی در آیین اصول اخالق حرفهای و اقدام در مورد
غنیسازی و اصالح آیین اصول اخالق حرفهای با استفاده
از دیدگاههای پروژه فناوری هیئت که با دقت به پیامدهای

اقدام هیئت در زمینه فناوری
بهطور گستردهای
در جستجوی تاثیر نواوریها بر
رفتار و استانداردهای اخالقی است

اخالقی نواوریهای فناورانه مخرب که اطراف ما را احاطه کرده
است ،نگاه میکند.
اجــازه بدهید ابتــدا به اقــدام در حال انجام بــرای اصالح
تعریف بنگاههای بــا منافع عمومی بپــردازم .در آیین اصول
اخالق حرفهای موجود ،بهطور کلی این تعریف« ،شــرکتهای
پذیرفتهشــده در بورس اوراق بهادار» را دربــر میگیرد ،و هر
آنچــه قوانین و مقررات محلی اضافه بــر آن تعیین میکنند.
ویژگیهای ذکرشــده در آیین ،از جنبه ساختاری تنوع زیادی را
دربر میگیرد؛ زیرا شرایط محلی و عوامل خاص بسیار زیادی
وجود دارند که براساس آنها واحدهای تجاری از سوی مقامهای

نقشافرینی میکنند .مقررات جدید بهدنبال حذف وابســتگی
به حقالزحمه اســت؛ و در مــورد بنگاههای بــا منافع عام که
بهنظر میرســد بیــش از  15درصد از کل درامــد بر تنها یک
صاحبکار متمرکز اســت ،باید برای آن اقدام اصالحی صورت
گیرد .این اقدام شــامل تدابیری اســت برای کاهش تمرکز بر
یــک صاحبکار ،افشــای عمومی وابســتگی بــه حقالزحمه
در صورتی که دو ســال متوالی باشــد و در نهایت جداشدن از
صاحبکار حسابرســی در صورتی که تمرکز کار حسابرس بر او
بیش از پنج سال ادامه یابد .همچنین ،برای بنگاههای با منافع
غیرعمومی ،آنگونه که در مقررات خدمات غیراطمینانبخشی
آمده اســت ،آیین اصول اخالق حرفهای سختگیری کمتری
درنظر گرفته ،اما همچنان استفاده از تدابیر ایمنساز اضافی را
افزایش داده است.

اگر به دو پروژه در حال انجام هیئت اشاره نکنم که با چگونگی
اجرای مقررات خدمات غیراطمینانبخشی و حقالزحمه در
سراسر جهان ارتباط دارند ،در واقع نسبت به مسئولیتم مبنیبر
اینکه تا حدامکان مخاطبان را با کار هیئت آگاه کنم ،غفلت
کردهام .دو پروژه در حال انجام هیئت از ارتباطی مستقیم

البته ،تنوع موجود در اقدام مســتمر برای بازنگری در تعریف،
پذیرفتهشده است ،اما همچنان سعی در مشخصکردن برخی
نشــانههای هدایتکننــده دارد ،مبنی براینکــه بنگاههای با
منافع عمومی باید چه ویژگیهایی داشــته باشند تا با یکنواختی
بیشتری در تصمیمهای محلی در سراسر جهان همراه گردند.
بنابراین ،پــروژه «بنگاههای با منافــع عمومی» (که هیئت
برای آن پیشنویس پیشنهادی منتشر کرده است) یک هدف
اصلــی را بیان میکند کــه تمرکز بر وضعیــت مالی واحدهای
تجاری اســت که تاثیر بیشتری بر منافع عمومی دارند .بر این
اساس ،پیشنهاد فعلی هیئت برای بنگاههای با منافع عمومی،
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و چندین دسته از واسطههای
مالی را شــامل میشــود و فراتر از آن ،عواملی را بیان میکند
که باید در تعاریف محلی یا ملی درنظر گرفته شــوند .البته این
امر فرایندی مســتمر است و اکنون در حال دریافت پاسخهای
مشــورتخواهی بــرای آن هســتیم؛ بههمین دلیــل ،توضیح
بیشــتری نمیدهم .تنها به یک نکته اشــاره دارم ،اینکه این
پــروژه از همان ابتدا بــا هیئت اســتانداردهای بینالمللی
حسابرســی و اطمینانبخشــی ) (IAASBهماهنــگ
شــده اســت ،بنابراین میتوانیم بهدنبال یک تعریف مشترک
باشــیم .همچنین ،اشــاره کنم که در این مورد همانند خدمات
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پروژههای تکمیلی در حال انجام هیئت

محلی بهعنوان بنگاههای با منافع عمومی شــناخته میشوند.
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غیراطمینانبخشی و حقالزحمه ،آیین اصول اخالق حرفهای

سخنان پایانی

مراجع محلی ارتباط برقرار میکند و از آنها میخواهد که ،برای

اخالق حرفهای در حال و آینده میگویم.

با پیشــنهاد عواملی که باید درنظر گرفته شــود ،بهصراحت با
نمونه ،دســتهبندیهای آیین اصول اخالق حرفهای براســاس
میزان آســتانهها را تصحیح کنند ،و برای یکنواختی بیشــتر،
در حوزهای که واگراییهای ملی گســترده است ،فشار بیشتری
بهوجود آورند.
تعریــف اصالحشــده بنگاههای بــا منافع عمومــی بهطور
درخورتوجهی بر اجرای مقررات خدمات غیراطمینانبخشــی
و حقالزحم ه تاثیرگــذار خواهد بود ،زیرا مــرز بین بنگاههای
با منافع عمومــی و بنگاههای با منافــع غیرعمومی را جابهجا
میکند.
در پایان ،مطالبی در مورد اقدام هیئت در زمینه فناوری و
ارتباط آنها با خدمات غیراطمینانبخشی و حقالزحمه مطرح
میکنم .اقدام هیئت در زمینه فناوری ،بهطور گستردهای در
جســتجوی تاثیر نواوریها بر رفتار و اســتانداردهای اخالقی
اســت .اولین موردی که میخواهم به آن اشاره کنم ،اینکه
یک بررســی جامع در اصول اساســی آییــن اصول اخالق
حرفــهای ،با درنظر گرفتــن نفوذ تهاجم فنــاوری موجود از
طریق الگوریتمها ،ابزار هوش مصنوعی و نواوریهای مربوط،
هیئت را متقاعد کرده اســت که اصول اساســی این قانون در
پوشــش خدمات جدید و پیکربندیهای جدیــد در قضاوت و
عملکرد انسانی که از نظر فناوری پشتیبانی میشود ،محکم،
جامع و شــفاف هســتند .بنابراین بهویــژه در زمینه خدمات

چند نکته پایانی با تمرکز بر استفاده و کاربرد جهانی آیین اصول
اول از همه و همانطور که پیش از این در ســخنان قبلی نیز
بارها بیان کردم ،آییــن اصول اخالق حرفهای مبتنیبر اصول
همراه با رهنمود شــفاف برای بهکارگیری ،همچنان میتواند
بهترین گزینه برای کاربرد یکنواخت احکام و الزامهای اخالقی
در سراسر جهان باشد.
دوم ،بیانیههــای آییــن اصول اخالق حرفــهای باید جامع
باشــند و نهتنهــا در زمینــه فناوریهای جدید ،بلکــه در زمینه
دیگری نیز مرتبط باشــند :نیازهای مبرم به گزارشگری موارد
غیرمالی آموزندهتر و اســتانداردتر که مستلزم گسترش سامانه
بررسی مســتقل در شکلهای حسابرسی ،رســیدگی اجمالی و
اطمینانبخشی خواهد بود.
سوم و به همان اندازه مهم :پیشرفت در آیین اصول اخالقی
اســت -مشــابه آیین بینالمللی اصول اخــاق حرفهای برای
حسابداران حرفهای -در سراسر زیستبوم حرفههای شرکتی،
هم در داخل و هم در سراسر سازمانهای شرکتی.
مــن همچنان یک طرفدار بســیار قوی بــرای ارتقای کلی
اســتانداردهای اخالقی در میان بازیگرانی هســتم که محرک
اقتصــاد هســتند و به آن نیــرو میدهنــد .آییــن بینالمللی
اصول اخــاق حرفهای ،نمونه بســیار خوبــی ارائه میدهد.
به همین دلیل اســت که همچنان شــما را تشویق میکنم که
راجع به گســترش نام مجموعه کنفرانسهای بسیار خوبتان به

غیراطمینانبخشــی و حقالزحمه ،درنظر داریم که از ترکیب

«حسابرسی ،اطمینانبخشی و اخالق» ،تامل کنید!

جدید خدمات غیراطمینانبخشــی و حقالزحمــه در زمینه

پانوشتها:

رهنمودهای اختیاری ســودمند بــرای کاربردپذیری مقررات
کاربردهای فناوری انبوه استفاده کنیم .افزونبراین ،فعاالنه

1. Safeguards
2- Non-assurance Services
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در تالش هســتیم تا موارد کاربردی بیشتری تهیه کنیم تا به

3- Fees

رهنمود جان تــازهای دهد؛ همانند مــوارد و نمونههایی که

4- Ethicsboad.org

میتوانــد راهکار رفع معضلهای اخالقــی را در محیط جدید
فناوری بهتر نشان دهد .در پایان ،مواردی مانند پیچیدگی،
پاســخگویی و جانبداری درونی ،در ارتقای عملکرد اخالقی
و حمایت از استقالل در فهرست تعهدهای آینده هیئت مهم
بوده و خواهند ماند.

منبع:

. Stavros Thomadakis, Indepenence Beyond Rules:

Farsighted Approaces to Global Challengess, Remarks
to British Accounting and Finance Asociation’s Audit
and Assurance Conference (Vertual), May 2021

روابط

تامی

ویژه با

نکننده
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در
پاگرد

روابط جانبدارانه ،چه بهصورت قصدشده و چه درنتیجه غفلت،
نسبت به گروه کوچکی از تامینکنندگان فناوری اطالعات میتواند رخ دهد.
اولی ،ممکن با عواملی پیوند داشته باشد که
دامنه آن از روابط شخصی تا رشوه گسترده است.
دومی ،ممکن است نتیجه وابستهشدن به یک تامینکننده،
بهدلیل نبود آشنایی کافی درباره جزئیات باشد،
یا نپذیرفتن زحمت تغییردادن یا زیرسئوالبردن
هنجارهایی که در مورد اعطای قرارداد به تامینکننده خاص

منبع:
. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017
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برای مدت طوالنی پایدار بودهاند.
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اظهارات پایانی یک
حسابدار تصادفی



Hans Hoogervorst

هانس هوگرورست ) (Hans Hoogervorstبهدنبال پایان دوره خدمتش در سمت ریاست هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
) (IASBدر پایان ماه ژوئن ،آخرین سخنرانی خود را در کنفرانس مجازی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSارائه
داد.او تاملی بر دهسال مسئولیت خود داشت .در مورد چگونگی تکامل استانداردهای بینالمللی 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.

مقدمه

خوشحال هستم که برای آخرین بار در کنفرانس ساالنه بنیاد

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در کنار شما هستم.
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امیدوار بودم که این رویداد فرصتی را برای دیدار حضوری با
همه همکاران و دوستان از سراسر جهان فراهم کند ،و این دوره
بهعنوان رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی 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 میدهم که با انبوهی از مطالب گفتنی
احاطه شده است .تالش برای تحقق رویاها.

من بهعنوان یک حســابدار تصادفی وارد این کار شــدم .از
طریق آموزش حســابدار نشــدم و هنگامی کــه رئیس هیئت
اســتانداردهای بینالمللی حسابداری شــدم ،بسیاری از افراد
متعجب شــدند .با این حال ،هنگامی که در اواخر سال 2010
از من پرسیده شــد که آیا عالقهمند هستم که جانشین دیوید
توئیدی ) (David Tweedieشوم ،در واقع الزم نبود که راجع
به آن زیاد فکر کنم .بحران بزرگ مالی در ســال  ،2008منافع
حیاتی استانداردهای بینالمللی اقتصادی یکپارچه را زیر تاثیر
قــرار داده بود .برای من بهعنوان رئیس هیئت ،فرصت خوبی
برای کمک به زیرساختهای اقتصاد جهانی فراهم بود.
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این موقعیت بهدلیل عالقه من به اقتصاد نیز مورد توجه من

اقتصــاد بینالملل تحصیل میکردم ،پیش درامدی از این تفکر

قرار گرفت .در حالی که بیشتر اوقات از حسابداران تنها بهعنوان

را دریافت کردم .اســتادان من بهوضوح نســبت به رکود تورمی

صرفهجو یاد میشود ،تدوین اســتاندارد حسابداری یک نظام

ناشی از سیاستهای پولی و مالی انبساطی در دهه هفتاد احساس

جــذاب اقتصاد خرد اســت .در حقیقت ،از دیــد مدیر صندوق

ســرخوردگی داشــتند .قهرمان آنها پــاول ولکر بــود که اقدام

بینالمللی پول ) (IMFکه بهخوبی من را با مســایل اقتصادی

خیرخواهانهای در جهت پاکسازی این خرابکاری انجام داد.

آشنا ساخته بود ،حسابداری درست میتواند پایه و اساسی برای

هنگامی کــه در اوایل قرن جاری بهعنــوان وزیر دارایی در

همه اقتصادها باشــد .این مســئله همچنین توسط پاول ولکر

دولت هلند مشــغول به خدمت بودم ،همچنــان پیمان اجماع

) ،(Paul Volckerشجاعترین بانکدار مرکزی در همه زمانها و

واشــنگتن در وضعیت عالی قرار داشت .بهیقین ،تمرکز پیمان

اولین رئیس هیئت امنای هیئت بهرسمیت شناخته شد.

اجماع واشــنگتن بر نظام مالی بهمن کمک کرد ،همانگونه که

در نبود یک حســابداری مناســب ،بینش اتکاپذیری برای

به همکاران پیشــین من کمک کرده بود .هر زمان که کســری

عملکرد اقتصــادی وجود نخواهد داشــت و نهادهای نظارتی

بودجه رشــد بهسرعت باالیی داشــت ،یک روایت ساده برای

بهســختی در تنگناهــا پیــش خواهنــد رفــت .ازنظــر وی،

گفتن وجود داشــت :دولــت درخت پول نــدارد ،میزان بدهی

اســتانداردهای بینالمللی حســابداری چیزی اســت که فکر

باالتــر دولــت ناگزیر منجر به نــرخ بهره باالتر خواهد شــد و

زیادی نمیخواهد.

افزایش هزینههای بهره ،مخارج عمومی سودمندتر را کاهش

در طــول دوره تصدی خود در هیئت و بهعنوان عضو هیئت
ثبات مالــی ،تحولها در اقتصاد جهانــی و تفکر اقتصادی را از

خواهد داد؛ برای نمونه ،میتوان به بخش بهداشــت و درمان
و آموزش اشاره کرد.

نزدیک دنبال کردهام .از این گذشــته ،مــا در فضای عاری از

این تفکر اقتصادی ،تصمیمگیریهای ســخت و دشواری را

تغییــر فعالیت نمیکنیم و آنگونه که حســابداری برای ذخیره

بهدنبال داشــت و همیشه موجب نمیشود که شــما را دوباره

زیان وام نشان میدهد ،گاهی اوقات استانداردهای حسابداری

انتخاب کنند .امــا بهطورکلی ،تعهد ما به نظام بودجه ،موجب

باید با بینش اقتصادی جدید همســاز شوند .بنابراین ،پیش از

ارائه خدمات بســیار خوبی به هلند شــد .همین موضوع ،ما را

آنکه راجع بــه فعالیتم در هیئت صحبت کنــم ،اجازه دهید تا

وادار به بررســی دقیق کلیه جوانــب وضعیت رفاهی کرد .ما از

درباره تغییرهای بزرگی که در تفکــر اقتصادی روی داده و در

هیــچ اقدامی فروگذار نکردیم و بهطور کلی ،مشــوقهای مالی

دهههای گذشته شاهد آن بودم ،اظهاراتی بیان کنم.

را در بخش بهداشــت و درمان ،ســامانه بازنشستگی و تامین

اجماع واشنگتن

پیش از بحران بزرگ مالی سال  ،2008اصطالح اجماع
واشنگتن ) (Washington Consensusبر تفکر اقتصادی
میان سیاستگذاران غربی غالب شد .این اصطالح در سال

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؟

) Williamsonابداع شد که آن را اعتقاد به سیاستهای

منسوخشده میدانند .مزید بر بحران بزرگ مالی ،2008

محتاطانه در اقتصاد کالن و مواهب اقتصاد بازار توصیف کرد.

همهگیری کووید نیز بهراحتی اجماع واشنگتن را به باد داد.

باید از کسریهای مالی بزرگ جلوگیری میشد ،نرخ بهره نباید

اعتماد به تجــارت آزاد و بازارهای آزاد با لطمه جدی روبهرو

بهطور مصنوعی مخدوش میشد ،و اقتصادهای ملی باید

شــد .انتقاد از جهانیشــدن که زمانی تفکر غالب در جناحهای

بهخوبی با اقتصاد جهانی یکپارچه میشدند.

چپگرا بود ،جذابیت فکری آن را بهســمت جناح راســتگرای

هنگامــی که در اوایل دهه هشــتاد در واشــنگتن در رشــته

عوامگرا گستراند .کاهش مقررات در بخش مالی تا قبل از سال
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 1989توسط اقتصاددان بریتانیایی جان ویلیامسون (John

امروزه ،بسیاری اجماع واشنگتن را بهطرز ناامیدکنندهای
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 ،2008باعث تضعیف اعتماد عمومی به بازارهای آزاد شده بود.
بودجه متوازن در هیچ کجا دیده نمیشود .این موضوع در چنین
زمانهای آزمونی ،چندان تعجباور نیســت؛ اما میزان کســریها
و بدهیها واقعا حیرتاور اســت .در حــال حاضر بهطور میانگین،
کســری بودجه در کشورهای پیشــرفته دو رقمی است .در حال
حاضر ،سطح کل بدهی در جهان ،در بخش دولتی و خصوصی با

چارچوب مفهومی بهروزرسانیشده
اصول شفافتری برای اندازهگیری
ارائه کرده است

رقم بیسابقه 335درصد تولید ناخالص داخلی و در حال افزایش
است .ما بیش از سهبارونیم خانه جهانی خود را بهگرو گذاشتهایم.
میثاقهای پولی نیز کنار گذاشــته شدند .سرمایهگذاران باید بهای
امتیاز خرید از کشــورهای با بدهی ســنگین را بپردازند .بانکهای
مرکــزی ،اوراق قرضه دولتــی را در مقیاس گســترده خریداری
ی عمومی را نقد کنند.
میکنند تا بهتدریج بده 

1

البته ،سیاستگذاران توان ایستادگی نداشتند ،کنار ایستادند
زیرا بحران کووید 19تهدیدی بــرای ازکارانداختن کل اقتصاد
جهانی بود.
بــا این حال ،آنگونه که ژاک دو الروســیه (Jacques de

) Larosièreمدیــر عامل پیشــین صنــدوق بینالمللی پول
اظهار داشــت ،مسئله این است که محرکهای اقتصادی عظیم
قلمرو اقتصاد را درنوردید که پیش از آن بهواســطه سیاستهای
غیرمتعارف درون آن بهشــدت تهی شــده بود 2.وی بیان کرد
که چگونه حتی نســبت به دهههای قبل از  ،2008سیاستهای
پولی در جهان صنعتی ،انعطافپذیرتر شــدهاند .او و بسیاری
دیگر ،مازاد نقدینگی و بدهی ناشــی از این سیاستها را یکی از
دالیل اصلی بحران بزرگ مالی سال  2008میدانند.

3

با این حال ،جهــان با ترس از اینکه رکود اقتصادی به یک
بحران اقتصادی تبدیل شود ،با دوبرابر شدن استخراج پول به
این بحران واکنش نشان داد .بانکهای مرکزی بهدنبال تصمیم
برای پیشگیری از بحران ،تصمیم به افزایش تورم و بهحرکت
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درآوردن تمام اهرمها پس از سال  2008گرفتند.
پاول ولکر در خاطرات خود ،بدبینی درخورتوجه خود را نسبت
به این سیاســتها ابراز داشت .وی با هدف تعیینشده برای تورم
2درصدی یا بهطوردقیق زیر 2درصد که بهترتیب 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 ذرهبینی قرار گیرد.
وی هشــدار داد که بهمحض رسیدن تورم به 2درصد ،بهراحتی
میتواند به 3درصد یا بیشتر نیز برسد 4.بهنظر میآید که امروزه
هشدارهای ولکر با افزایش تورم به باالی  3تا 4درصد در برخی
از مناطق جهان صنعتی ،متناسب است.
در همیــن حال ،بهنظر میآیــد که قوانیــن طبیعی نیروی
جاذبه اقتصادی بهطور نامعلومی بهحالت تعلیق درامده است.
در حالــی که همچنــان در حال هضم بزرگتریــن قراردادهای
اقتصادی طی دهههای گذشــته هســتیم ،قیمت مســکن در
حال سر بهفلک گذاشتن است ،در بازارهای سهام نیز رکوردی
پس از رکورد دیگر ثبت میشود ،و ورشکستگی در پایینترین
سطح تاریخی قرار دارد .البته ،میتوان این تحولهای متناقض
را یــک پیــروزی در زمینه مداخلــه دولت در امــور اقتصادی
دانســت 5.با وجود ایــن ،دالیلی وجود دارد کــه میتوان آنها
را بهعنوان نشــانههای افراط دانســت .بــا بدهیهای معوق و
بزرگنمایی گسترده اقتصاد ،احتماال فعالیت اقتصادی در آینده
زیر فشار قرار خواهد گرفت ،و بازگشت رکود تورمی میتواند در
پیش باشــد .حتی اگر این اتفاق نیفتد ،انباشت بیسابقه بدهی
نشاندهنده یک خطر جدی برای ثبات مالی است.
محرکهــای اقتصــادی پیدرپی نیــز تاثیر مخربی بــر رفتار
اقتصادی دارند .نسلی از ســرمایهگذاران رشد کردهاند که انتظار
دارند هر زمان که بازار روی خوش نشان نداد ،نهادهای نظارتی
وارد عمل شــوند .مدلهای تجاری بیشازحد متوازنشده ،بارها
و بارها بهعنوان کمک دولتی بــهکار رفتند .من به زمان فعالیتم
بهعنــوان وزیــر دارایی فکر میکنــم .وقتی بانکهــای مرکزی
50درصد یا بیشتر از بدهیهای منتشرشده را میخرند ،روایت من
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در مورد نداشتن درخت پول شــاید دیگر قانعکننده نباشد .حتی

این زمینه کســب کرد ،افتخار میکنیم .استاندارد بینالمللی

در هلند مقتصد ،اکنون نظام بودجه زیر فشار جدی قرار دارد.

گزارشــگری مالــی  (IFRS9) 9بــا عنــوان ابــزار مالی،

سیاســتگذاران از همه این خطرها آگاه هســتند؛ اما بهطور

حســابداری مربوط به زیانهای وام را بهبود بخشــیده و آن را

واضح از آنچه ممکن اســت با افزایش دوباره نرخ بهره اتفاق

نســبت به تغییرهای اقتصادی پاسخگوتر میکند .استاندارد

افتد ،هراس دارند .با وجود این ،اگر بههمین روال ادامه دهیم،

بینالمللی گزارشــگری مالــی  (IFRS 15) 15با عنوان

بدهی بیشتری انباشته خواهد شــد و افزایش نرخهای بهره و

درامد ناشــی از قرارداد با مشتریان ،موجب شناسایی دقیقتر و

بازگشت برای چارهاندیشی دشــوارتر خواهد بود .واضح است

مقایســهپذیرتر درامد در سطح جهان میشود .کیفیت ترازنامه

که راه بازگشــت به حالت عادی سخت و مشقتبار خواهد بود

تا حدود زیــادی با شناســایی همه بدهیهای اجاره بهوســیله

و در این راه ،سیاســتگذاران باید ســراپا شــهامت باشند .اما

اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS16) 16با

نمیتوانیم به افزایش ریسک در اقتصاد جهانی ادامه دهیم که

عنوان قراردادهای اجاره ،بهبود پیدا کرد.

در حال حاضر بسیار پرریسک است.

تقویت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

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

ن است که در حال حاضر ،سیاستهای اقتصاد
پیشنهاد من ای 

شناســایی درامد وجود دارد ،تا جاییکه برخی از استانداردهای

کالن افراطی را کنار بگذاریم و بهدنیای بهنسبت ناآرام

ملی حتی سپردههای سرمایهگذاری را بهعنوان درامد محاسبه

حسابداری برویم .حسابداری مالی نسبت به اقتصاد کالن افق

میکنند .در بســیاری از کشــورها ،بدهیهــای بیمه همچنان

متوسطتری دارد .ما حسابداران مقتصد ،بهدنبال جابجایی

با اســتفاده از نرخهای تاریخی بهره اندازهگیری میشــوند که

یا نفوذ در بازارها نیستیم .هدف ما تنها ،توصیف واقعیت

دیگر در شــرایط کنونی نرخ بهره پایین ،مربوط نیستند .پس

اقتصادی تا حد ممکن صادقانه و بیطرفانه است.

از ســال  ،2023هنگامی که بهکارگیری استاندارد بینالمللی

تحقق این جاهطلبی فروتنانه بهاندازه کافی دشــوار اســت.

گزارشــگری مالی (IFRS 17) 17الزامی شــود ،شناسایی

در یک سخنرانی ،بسیاری از نقاط ضعف حسابداری را مطرح

درامد در سطح بینالمللی مقایســهپذیرتر و اتکاپذیرتر خواهد

کــردم .ما ترکیبی از فنون اندازهگیری تاریخی و جاری را بهکار

بــود .بدهی بیمه در همــه جا با نرخ بهره جــاری اندازهگیری

میگیریــم که باعــث ایجاد انــواع نبودتطابق در حســابداری

خواهد شد ،که واقعیت را بسیار دقیقتر بازتاب میدهد.

میشــود .حســابداری بهای تاریخی ،برخالف شــهرتش در

چارچوب مفهومی بهروزرسانیشده ،اصول شفافتری برای

اتکاپذیــری ،سرشــار از براوردهای ذهنی ماننــد اندازهگیری

اندازهگیری ارائه کرده اســت ،تا هیئت بتواند راحتتر مشخص

ارزش مورداســتفاده یــا عمر مفیــد دارایی اســت .داراییهای
نامشــهود که بهعنوان محرکهای ارزش برای شرکتها ،اهمیت
روزافزونی پیدا کردهاند ،بهطور عمده درصورتهای مالی آورده

حســابداری نقدی مزیت بســیار زیادی دارد ،امــا میتواند در

منبع الهام و پشتیبانی

درامدهای جامع چیســت .اگرچه حسابداری تعهدی نسبت به
مقابل مدیریت سود که ریشه بسیاری از رسواییها در حسابداری
است ،آسیبپذیر باشد.
هیئت در دهه گذشــته ،تالش زیــادی انجام داد تا برخی از
ایــن نقاط ضعــف را کاهش دهد و درواقع به پیشــرفتی که در

بوده است
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نمیشــوند .ما نمیتوانیم بهطور دقیق توضیح بدهیم که سایر

بیشتر اوقات خرد جمعی
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افزونبراین ،اطالعات مالی بیشتری از طریق ابزار الکترونیکی

تشکیل احتمالی
هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری
بهعنوان یک هیئت همتای
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
در ساختار راهبری بنیاد
اهمیت دارد

استفاده میشود.
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 میکند که در این سکو
شرکتها میتوانند اطالعات بهتری در مورد داراییهای نامشهود،
مدل کســبوکار 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 میکرد .این
موضوع همچنین با توجه به اقدام هیئت امنا در زمینه تشکیل
احتمالی هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری بهعنوان یک

کند که کدام مبنای اندازهگیری در چه شرایطی توصیه میشود.

هیئت همتای هیئت اســتانداردهای بینالمللی حســابداری،

بسیاری از روشهای مدیریت سود ،پیش از دوره من محدود

در ســاختار راهبری بنیاد اهمیت دارد و هیئت بســیار خرسند

شدند .استاندارد شناسایی درامد و بیمه ،فرصتهای بیشتر برای

اســت که در آینده از این همتای کوچک استقبال خواهد کرد.

انجام مدیریت ســود را کاهش داد .لغو طبقهبندی آماده برای

بیانیه گزارش تفســیری مدیریت ،بهعنوان سکوی پهلوگیری

فروش برای ابزار مالکانه در اســتاندارد بینالمللی گزارشگری

برای اطالعات پایــداری ،میتواند بهعنوان یکی از پیوندهای

مالی  9نیز تحقق ســودوزیان حاصل را در هنگام اســتفاده از

احتمالی میان هیئت اســتانداردهای بینالمللی حســابداری و

آنها ،دشــوار کرده است .درواقع ،به همین دلیل است که برای

هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری در آینده باشد.

ابزار مالکانه آماده برای فروش دلســوزی زیادی میشود .من
نمیخواهــم 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 سرمایهگذاری نکنید.

تلفیق بهکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

همچنین ،افتخار میکنم که چگونه استانداردهای بینالمللی
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بعد از اینکه بیشــتر شــکافهای موجود در زمینه شناخت و

گزارشگری مالی بهعنوان استانداردهای حسابداری پیشرو

اندازهگیری را برطرف کردیم ،توانســتیم انرژی خود را هرچه

در اقتصاد جهانی تثبیت شدهاند .هنگامی که در سال 2011

بیشــتر بر بهبــود ارائه اطالعــات مالی متمرکز کنیــم .پروژه

فعالیت خود را آغاز کردم ،استانداردهای بینالمللی گزارشگری

صورتهای مالی اساسی هیئت ،ســاختار بسیار بهتری را برای

مالی هنوز بهنسبت جدید بودند و هیجان عصبی زیادی

صورت ســودوزیان ارائه میدهد و شــفافیت و نظم را در مورد

درباره آینده آنها وجود داشت .از یک سو ،هدف هیئت برای

سنجههای غیرهمســو با اصول پذیرفتهشده حسابداری

مجموعهای واحد از استاندارد جهانی حسابداری همچنان

) (non-GAAPافزایش میدهد .پیشنهادهای ما مربوطبودن

برقرار بود و در تمام اعالمیههای هیئت ثبات مالی )(FSB

صورت ســودوزیان را تا حد زیادی افزایش میدهد و با عالقه

و گروه بیست ) (G20به آن اشاره شده بود .از سوی دیگر،

و اشتیاق از سوی ســرمایهگذاران پذیرفته شده است .ساختار

ابهام زیادی نیز راجع به اینکه سرانجام ایاالت متحد این

بهتر صورت ســودوزیان نیز اهمیت بســیار زیادی دارد؛ زیرا

استانداردها را خواهد پذیرفت یا خیر ،وجود داشت .بسیاری
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در اینباره نگران بودند که اگر ایاالت متحد در پذیرش

قراردادهایی که منقضی شــدهاند) را با ســودهای جدیدی که

استانداردها کوتاهی کند ،احتمال دارد که جهان استانداردهای

بهدلیــل نرخ بهره پایین میتوانند کمتر باشــند ،مخلوط کنند.

بینالمللی گزارشگری مالی از هم بپاشد.

صورت سودوزیان حاصل میتواند سودهای مصنوعی باالیی

طی ســالهای  2011و  ،2012بهدلیل تردید زیاد کمیسیون

را نشــان دهد و حتی زیــان را جبران کند .اگــر اتحادیه اروپا

بورس و اوراق بهــادار امریکا ) (SECدر مــورد پذیرش

چنین تدبیــری را پیش ببرد ،امیدوارم که اقدامی انجام شــود

استانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ،رویای مجموعه

تا شرکتها افشا کنند که از استثنا استفاده میکنند؛ بهگونهای که

واحد اســتانداردهای جهانی حسابداری بهتدریج کمرنگ شد.

سرمایهگذاران بتوانند آن را بهدرستی بهحساب بیاورند.

بهدنبال بحران مالی بزرگ ،شــرکتها در همه جای جهان فشار

در مجموع ،استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری

زیادی را متحمل شــدند و کمیســیون بــورس و اوراق بهادار

مالی در بخشــهای زیادی از جهان تثبیت شده است و دیگر از

احســاس کرد که نمیتواند اصالحاتی را تصویب کند که انجام

بحثهای داغ حسابداری نیست .جدال فرهنگی میان طرفداران

آن در کوتاهمــدت هزینــه درخورتوجهی ایجــاد میکند .وزیر

حســابداری ارزش منصفانــه و طرفداران حســابداری بهای

دارایــی ژاپن نیز پس از ســونامی وحشــتناک  ،2011احتیاط

تاریخی که همچنان از ســال  2011بهقوت خود باقی اســت،

بیشتری را اعمال کرد.

نیــز بخش زیادی از هیجانش را از دســت داده اســت .هیئت

با وجود این ،فروپاشــی هولناک اســتانداردهای بینالمللی

اســتانداردهای بینالمللی حســابداری یک دوره عملگرایانه و

گزارشــگری مالی اتفــاق نیفتــاد .خانــواده اســتانداردهای

مستدل را رهبری کرد که در این دوره ،بهکارگیری اندازهگیری

بینالمللــی گزارشــگری مالــی از طریــق پیوســتن جداگانه

بهای تاریخی بهطور پیوســته به کرسی نشست در همان حال

حوزههای گزارشگری در آسیا و آفریقا ایجاد شد و در نهایت به

که مشکالت حسابداری ارزش منصفانه نادیده گرفته نشد.

بیش از  140حوزه رسید .در ژاپن ،تعداد شرکتهایی که در حال

هیجان پذیرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

پذیرش اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی هستند،

که  10ســال پیش موجب خشنودی من شــد ،تا حد زیادی از

بهطور پیوسته در حال افزایش است و طولی نمیکشد که بیش

بین رفته اســت .با وجود این ،این واقعیــت که فعالیت هیئت

از 50درصد از بازار ســهام ژاپن به اســتانداردهای بینالمللی

اندکی ماللتآور شــده است ،نکته مثبتی است .این مفهوم را

گزارشــگری مالی تخصیص داده میشود .چین با ترکیب همه

میرساند که هیئت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

استانداردهای جدید به هدف هیئت بسیار نزدیک شده است و

خود را بهعنوان زبان پیشــرو در حســابداری جهانی به اثبات

بسیاری از شرکتهای چینی قادر به رعایت کامل استانداردهای

رســانده اســت .رویای یک مجموعه واحد از اســتانداردهای

بینالمللی گزارشگری مالی هستند .نکته مهم اینکه ،اتحادیه

جهانی هنوز تحقق پیدا نکرده اســت؛ امــا میزان یکپارچگی

اروپا که رویای اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی را

بهدســت آمــده ،بهویــژه در زمان کنونــی تردید نســبت به

در ســال  2005به واقعیت تبدیل کرد ،تاکنون توانســته است

جهانیشدن ،حیرتآور است.

که در مقابل وسوسه افزودن اســتثنا به استانداردهای هیئت،

بهدلیــل کیفیت اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی

کســانی که تصویب اســتاندارد بینالمللی گزارشگری

اســت که در این زمینه همگرا شــدهاند .اما بههمــان اندازه،

مالــی (IFRS 17) 17را از نزدیک دنبال میکنند ،در جریان

سهم اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی در تسهیل

هستند که احتمال مشخصی وجود دارد که اروپا به آنجا برسد

انجام کســبوکارها اهمیت دارد .بســیاری از شرکتهای ژاپنی

که راه گریزی در الزامهای گروهبندی ســاالنه این اســتاندارد

بهصورت داوطلبانه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

را برای برخی از موسســههای بیمه ایجــاد کند .این موضوع

را پذیرفتند؛ تنها به این دلیل که این استانداردها مدیریت یک

بــه بیمهگران امــکان میدهد که ســودهای قدیمی (حتی در

سازمان چندملیتی را بسیار سادهتر میسازد.
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ایستادگی کند.

دوســت دارم اینگونه بیاندیشــم که حوزههای گزارشگری
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و در پایــان ،بهنظــر مــن راهبــری بنیــاد اســتانداردهای

شــگفتانگیز اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی،

بینالمللی گزارشــگری مالی ،اتکاپذیری استانداردهای هیئت

اعضای کمیته تفسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری

را بسیار تقویت کرده است .امیدوارم که استقالل نسبی هیئت

مالی ) (IFRICو همنشــینی مشورتی اســتانداردهای

و محافظــت از آن در برابر زدوبندهای بیــش از حد ،بتواند به

حســابداری ) ،(ASAFســرمایهگذاران ،تهیهکننــدگان،

اعتمادپذیری آن کمک کند .درواقع ،پاســخ مشتاقانه ذینفعان

ســازمانهای بینالمللی ،تدوینکنندگان اســتانداردهای ملی،

به نقش پیشنهادی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری

اعضای حرفه حسابداری ،دانشــجویان و از همه شما ،تشکر

مالی در گزارشگری پایداری ،بهمیزان زیادی در نتیجه اعتماد

کنم.

به راهبری و روش درست انجام کار هیئت بود.

سخنان پایانی

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

من این سخنرانی را با شناخت اهمیت افراد و بهویژه اهمیت

اکنون ســمتم را به آندریاس بارکو تحویــل میدهم تا به او

روابط شخصی در حرفه ما آغاز کردم .بیش از هر چیز ،داستان

فرصت دهم خودش را معرفــی کند :آندریاس ،صحنه متعلق

استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،ماجرای افراد

به توست!

نامدار از سراسر جهان است که برای دستیابی به یک هدف
مشترک و متعالی با هم همکاری میکنند.
بهویــژه ،میخواهــم کار بدیع هیئت امنا را معرفــی کنم که با
رهبری توانای ارکــی لیکانن ) (Erkki Liikanenو پیش از او
میشــل پرادا ) ،(Michel Pradaهدایت شدند .بیشتر اوقات،
خرد جمعی آنها منبع الهام و پشــتیبانی بوده اســت .همچنین،
میخواهم که صمیمانه از همکاران خود در هیئت اســتانداردهای
بینالمللــی حســابداری چه در گذشــته و چه در حــال بهخاطر
سختکوشی ،پشتیبانی و بیش از همه همراهیشان ،تشکر کنم.
خرد جمعی هیئتمدیره با داشتن یک رئیس غیرفنی ،هرگز
تا این حد اهمیت نداشــته اســت! میخواهم تشکر ویژهای از

پانوشتها:

 -1اقتصاددان بلژیکی پل دوگراو ) (Paul de Grauweبهتازگی بیان کرد
که چگونه سیاست تسهیل کمی (خرید اوراق بهادار بهوسیله بانک مرکزی)

در اصل منجر به ابطال بدهی عمومی میشود .هرگونه سود پرداختی توسط

دولتها سود برای بانکهای مرکزی است ،که آن را بهعنوان سود سهام به

دولت برمیگرداند .تا زمانی که اوراق قرضه در سررسید تمدید میشوند ،که
در حال حاضر تقریب ًا در همه موارد وجود دارد -دولت نیز نگران بازپرداخت
آن نیست.

ECB: Does It Make a Difference? Feb. 15th, 2020

2- Jacques de Larosiere, Clearing Landmines After the
War, INFUF, April 2020
3- Jacques de Larosiere, The Demise of the BrettonWoods System Explains in Great Part Our Present

نایب رئیس هیئت ،ســو لوید ) (Sue Lloydداشته باشم که
توانستم مسئولیتهای زیادی را به او واگذار کنم و همیشه هوش
سرشار او را تحسین کردم.
از نیلی شــاه ) (Nili Shahو لــی وایت )(Lee White

Problems, Madrid, 10 January 2019
4- Paul Volcker: Keeping at It: The Quest for Sound
Money and Good Government, 2018
5- Interview with Larry Summers, Financial Times, April
12, 2021
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کارشناســان نامــدار فنی و عملیاتــی هیئت تشــکر میکنم.
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 Barckowبا 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 میخواهم از شــما ،جامعه جهانی

منبع:

. Hoogervorst H., Final Observations of An Accidental
Accountant, IFRS, June 2021
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در
پاگرد

بهطور تاریخی ،ماشینها بهطور ساده اجراکننده برنامههایی هستند که
بهوسیله انسانها تهیه شده است.
ماشینها ،پیش از آن که «متفکر» باشند« ،فرمانبرند».
اکنون با پیدایش ابزار پیچیده
یادگیری ماشین ) (Machine Learningبرپایه شناخت الگوها،
امکان مشارکت سامانهها در تصمیمگیری فراهم شده است.
ماشین حجم عظیمی از دادهها را در طول زمان تحلیل میکند،
و برای نشاندادن تصمیمها به گرایشها/الگوهای تاریخی اتکا میکند.
این فرایند به آن معنی است که ماشین میتواند قواعد تصمیم را تهیه کند و
با پدیدآمدن اطالعات جدید آنها را بهصورت پویا تغییر دهد.

. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017
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تقلب و فناوری نوپدید:
هوش مصنوعی و یادگیری
ماشین



دکتر رحیم بنابیقدیم

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

را پردازش کرده و وظایفی را که از قبل به هوش یا قضاوت انسان

هوش مصنوعی (AI) 1به یکی از اولویتهای دارای

احتیاج داشتند بهصورت خودکار انجام دهند ،مانند استخراج معنا

سریعترین رشد برای بسیاری از شرکتها در دوره دیجیتال

از تصاویر ،متن ،یا گفتار؛ شناسایی الگوها و ناهنجاریها؛ و ارائه

تبدیل شده است و درنتیجه ،تاثیر گستردهای بر کسبوکارها

پیشنهادها ،پیشبینیها ،یا تصمیمگیریها  .به بیان سادهتر،

در سراسر دنیا خواهد داشت .این مطلب ،که بخشی از

هوش مصنوعی هرگونه فناوری است که کامپیوتر را توانا

مجموعههای فناوری نوپدید از ائتالف برای مبارزه با تقلب

میسازد رفتارها و تصمیمهای انسان را تقلید کند.

3
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) (AFCاست ،به بررسی پیامدهای هوش مصنوعی و یکی

هــوش مصنوعی یک فنــاوری نوپدید اســت که مدتها

از مشهورترین کاربردهای آن -یادگیری ماشین -2در مورد

پیش -در ســال  -1955اختراع شــده اســت ،اما درک آن

کاهش ریسک تقلب میپردازد.

بهدلیل ماهیت گسترده و دامنهدار آن هنوز هم دشوار است.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین چیست؟

فناوریهای هوش مصنوعی میتوانند دادههای بدون ساختار

همانطور که گفته شــد ،فناوری هــوش مصنوعی در جامعه
فراگیر اســت و بیشــتر افراد روزانه از کاربردهای آن استفاده
میکننــد .برخــی از متداولترین نمونههــای روزمره هوش
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مصنوعــی ،رباتهای گفتگوی خدمات مشــتری و اتومبیلهای

پاداشهایی که برای عملکرد خود میگیرند ،پاداشها و مجازاتها

خودران هســتند .هوش مصنوعی همچنیــن برای پیشبینی

را در مدل میگنجانند.

الگوهای ترافیکی بر اساس دادههای مکانی تلفنهای هوشمند

الگوریتمهــای یادگیری ماشــین قابلیتهــای قدرتمند دارند

برای نقشــهها مورد اســتفاده قرار میگیرد؛ (بهعنوان مثال،

و میتواننــد بــرای هدفهای مختلفــی ازجمله بهبــود فنون

گوگل ) ،(Googleویز ) )(Wazeو بهینهســازی مســیرها،

خودکارســازی ،افزایــش کارایــی و شناســایی ناهنجاریهای

کرایهها و قیمتگذاری مجدد برای برنامههای اشــتراکگذاری

مجموعه دادههای بزرگ مورد استفاده قرار گیرند .با این حال،

سفر؛ (بهعنوان مثال ،اوبر ) ،(Uberو لیفت ).)(Lyft

استفاده از یادگیری ماشین مســتلزم همکاری با متخصصانی

کاربردهای متعدد هوش مصنوعی ،شرکتها را در ایجاد ارزش
و تجربه گستره وســیعی از مزایا ازجمله بهبود تصمیمگیری،

اســت که مجموعه دادههای آموزشدیــدهای دارند و منابعی
برای آموزش کارامدکردن مدلها اختصاص میدهند.

افزایش کارایی و بهرهوری ،صرفهجویی در هزینه ،خدمات و
محصوالت نواورانه و تجارب بهتر مشتری ،توانمند میسازد.
درنتیجه ،امــروزه هوش مصنوعی یک رونــد انکارناپذیر در
نــواوری دیجیتال اســت .طبــق پیمایــش پیشبینی هوش
مصنوعی موسســه پرایس واترهاوس کوپرز ) (PwCدر
ســال  86 ،2021درصد از  1032پاسخدهنده گفتند که هوش
مصنوعــی «فناوری اصلی» در شــرکت آنها در ســال 2021
خواهد بود.
ازجمله تواناییهای گســتردهای که فناوری هوش مصنوعی
میتواند ارائه دهد ،نمونه کارهای آن شامل یادگیری ماشین،
یادگیری عمیق ،پردازش زبان طبیعی ،و رویای رایانه اســت.
یادگیری ماشــین یکــی از کاربردیتریــن برنامههای هوش
مصنوعی اســت و برای کمک به شــرکتها در تحلیل دادهها،
طبقهبندی ،خودکارسازی فرایندها ،شناسایی روندهای جدید

برنامههای برتر هوش مصنوعی برای سال 2021
 ◄1مدیریت ریسک ،تقلب و تهدیدهای امنیت سایبری؛
 ◄2بهبود اصول اخالقی هوش مصنوعی ،توضیحپذیری،
و تشخیص جانبداری؛
 ◄3کمک به کارمندان در تصمیمگیری بهتر؛
 ◄4تحلیل سناریوها با استفاده از مدلسازی شبیهسازی؛
 ◄5خودکارسازی کارهای تکراری.
منبع:
PwC 2021 AI predictions

و الگوهای پنهان و پیشبینی نتایج آینده اســتفاده میشــود.
الگوریتمهــای یادگیری ماشــین را میتوان در ســه ســتون
طبقهبندی کرد:
• یادگیری نظارتشده -الگوریتمها با آموزش دادههای دارای

چگونه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین میتوانند

و یک خروجی دادهشده ،از دادههای موجود برای پیشبینی

پیمایش پیشبینیهای هوش مصنوعی موسسه پرایس

استفاده میکنند.

واترهاوس کوپرز در سال  2021نشان داد که مدیریت ریسک،

• یادگیری بدوننظارت -الگوریتمها همبستگی در دادههایی

تقلب و تهدیدهای امنیت سایبری مهمترین کاربرد هوش

را پیدا میکنند که شناسایی آنها برای انسان غیرممکن است

مصنوعی برای شرکتها در سال  2021است .پیشرفت فناوری

بدون اینکه به آنها متغیر خروجی صریحی داده شود.

هوش مصنوعی به شرکتها کمک کرده است تا تحلیلهای

• یادگیری بازتقویتشده -الگوریتمها هنگام یادگیری انجام

پیشگیرانه و پیشبینیکنندهتری را برای کشف تقلب انجام

یک کار و دستیابی به نتایج مطلوب با بهحداکثررساندن

دهند .تحلیلهای مبتنیبر ریسک سنتی میتوانند الگوریتمهای

برچسب با بازخورد از انسان برای یادگیری رابطه بین ورودیها

با تقلب مبارزه کنند؟
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یادگیری ماشین را برای شناسایی ناهنجاریها ارتقا داده و

تا پیشبینی کنند کدام پرداختها ممکن است شرایط قرارداد

ترکیب کنند ،که به اطالعرسانی و اصالح الگوریتمهای ریسک

را نقض کنند یا ریسک بیشتری برای تراکنشهای نامناسب یا

منجر میشود.

تقلب بههمراه داشته باشند.

الگوریتمهای یادگیری ماشین را میتوان برای ارزیابی بهتر

تقلب در هزینهها -گزارشهای هزینه را میتوان بر اساس

عوامل ریسک تقلب بهدلیل توانا یی آنها در درک روابط پیچیده

مجموعهای تاریخی از موارد اثباتشده تقلب در هزینهها

بین تعداد زیادی از دادهها ،ازجمله میلیونها تراکنش ،شــامل

تفسیر کرد تا الگوهای هزینه و رفتارهای کارمندان را شناسایی

صدها هزار دادههای واحدتجاری و اشــخاص ثالث ،و سالها

کند و ادعاهای مشکوک ،اغراقآمیز یا جعلی را کشف کند.

ثبتهای دفاتر روزنامه و سوابق شــرکت بهکار برد ،اما محدود

ریسک شخص ثالث -برای انجام تحلیل روند و محاسبه

به این موارد نیســت .بههمین ترتیب ،الگوریتمها میتوانند

نمرههای ریسک ،دادههای راستیآزمایی مانند بررسی

نتایج بهتری نســبت به رویکردهای «مبتنیبر قاعده» سنتی

سوابق ،گزارشهای اعتباری ،پرسشنامهها و ارزیابیهای

ایجاد کنند .در زیر نمونههایی از چگونگی اســتفاده از هوش

ساالنه ،دارای قابلیت تجمیع و بررسی هستند .برای

مصنوعی و یادگیری ماشــین برای مبارزه با تقلب آورده شده

شناسایی الگوها ،روابط و ناهنجاریها میتوان اشخاص ثالث

است:

را با یکدیگر مقایسه کرد.

رشوه و فساد -قراردادهای فروش را میتوان برای شناسایی

تقلب فروشنده -صورتحسابها را میتوان تصویربرداری

و پیشبینی اینکه کدام تراکنشهای فروش و اشخاص ثالث

کرده و در دستهبندیها قرار داد تا در تالش برای شناسایی

بیشترین ریسک فساد را ایجاد میکند ،بررسی کرد .قراردادهای

تقلب فروشندگان ،نقاط مشترک یا اختالف را شناسایی

با ریسک باالتر را میتوان برای نظارت بیشتر در زمینه رعایت

کند .برای بررسی بیشتر میتوان ناهنجاریها را نشانهگذاری

ضوابط ،نشانهگذاری کرد.

کرد.

پرداختها -دادههای پرداختی حسابها میتوانند تحلیل شوند

اگرچــه فنــاوری هوش مصنوعی در شناســایی ریســک

جدول  -1ریسک و مالحظات هوش مصنوعی
چگونه ریسک را کاهش دهیم؟

نوع ریسک

کنترلهای قوی که هر مرحله از چرخه زندگی هوش مصنوعی را پوشش ریسک کنترل -نبود نمایندگی انسانی در فرایندهای پشتیبانیشده بهوسیله
میدهد ،اجرا و نظارت کنید.

هوش مصنوعی و ناتوانی در کنترل هوش مصنوعی خودسر.
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اطمینان پیدا کنید که هوش مصنوعی بهروز است و با قوانین حریم ریسک رعایت ضوابط -رعایتنشدن قوانین و مقررات کاربردپذیر.
خصوصی محلی و مقررات صنعت مطابقت دارد.

در سیستم هوش مصنوعی اعتماد ایجاد کنید و به مسائل اخالقی مانند ریسک اخالقی -کمبود ارزشها یا همسونبودن ارزش ،جانبداری دائمی بیشتر.

عدالت رسیدگی کنید.

نظارت ،گزارش و بهبود عملکرد مدل هوش مصنوعی بهطور مداوم.

ریسک عملکرد -ریسک خطا ،جانبداری ،و بیثباتی عملکرد.

ایجاد و بهبود سازوکارهای دفاعی در برابر تهدیدها و نفوذهای سایبری .ریسک امنیت -حملههای خصمانه ،نفوذ در فضای مجازی و ریسک حریم
خصوصی و آسیبپذیریهای نرمافزار دارای منبع باز.
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در سیستم هوش مصنوعی
اعتماد ایجاد کنید و
به مسائل اخالقی
مانند عدالت
رسیدگی کنید

تقلب کمک میکند ،اما نمیتوان مداخله انســانی مناسب را

نتیجهگیری

به دادهها و تصمیمهای مبتنیبر هوش مصنوعی صرفنظر

همیشه در حال پیشرفت و تغییر مداوم است .بنابراین ،وظیفه

کماهمیت دانست .شــرکتها باید از ریسک اتکای بیشازحد
کنند؛ زیرا برای شــرکتها و حسابرســان مهم است که بتوانند
دادهها را تفســیر و قضاوتهــای مهم انجام دهنــد ،بهویژه
هنگامی که پرچمهای قرمز و عالئم هشداردهنده شناسایی
میشوند.
عالوه بر این ،دادهها ،فناوری و اســتعداد هوش مصنوعی
ممکن اســت در مکانهــای مختلف ،عملکردهــای تجاری و
چندین شــخص ثالث غیرمتمرکز باشــند ،که میتواند چالشها

هوش مصنوعی یک فناوری قدرتمند است که با آموختن

شرکتها این است که فراتر از مبانی استقرار تالش کنند.
استفاده از هوش مصنوعی مسئوالنه نهتنها تضمین میکند که
ارزش و عملکرد مدل قوی است ،بلکه اعتماد ایجاد میکند و
از دادههای حساسی که تصمیمهای مهم تجاری بر مبنای آنها
گرفته میشود ،محافظت میکند .برای شرکتهای آیندهنگر
که بهدنبال پذیرش هوش مصنوعی هستند ،تسریع و تقویت
راهبری برای همگامشدن با هوش مصنوعی به اندازه بهبود و

و ریســکهایی برای شــرکتها و مدیران آنها ایجاد کند .هوش

اصالح مجدد فناوری ،بسیار مهم است.

نشــده اســت .در حالی که از مزایای هوش مصنوعی بهرهمند

پانوشتها:

مصنوعی یک فناوری پیچیده است که هنوز بهطور کامل درک
میشوید ،تعادل ریسکها و پاداشها نیز مهم است.

ریسکها یا سایر مالحظات اصلی مرتبط با یادگیری

1- Artificial Intelligence
2- Machine Learning

3- Deloitte, Automation with Intelligence: Pursuing
Organization-Wide Reimagination, 2020

هوش مصنوعی و ماشین چیست؟

این است که این فناوری مدام در حال تغییر و انطباق است.
شرکتها باید از مراحل اولیه توسعه مدل ،از طریق مراحل
توسعه ،استقرار و تنظیم تکراری ،به فناوری هوش مصنوعی
و دادههای مربوط به آن توجه کنند .هنگام اجرای فناوری
هوش مصنوعی ،ریسک موجود در جدول  1باید در نظر
گرفته شود.

. Fraud and Emerging Tech: Artificial Intelligence
and Machine Learning, AFC, April 2021
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یکی از بزرگترین چالشهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

منبع:
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اصول اخالق حرفهای؛
استاندارد طالیی در
اقتصاد اعتمادپذیر
امروز و فردا



Shahied Daniels

همانطور که مردم افریقای جنوبی با فساد دولتی و همه آثار

میکنند و توصیهها و اقدام آنهــا ،پیامد مرگوزندگی دارد یا

آن بر اقتصاد و زندگی عمومی آنها کنار میآیند ،اهمیت

تفاوت بین موفقیت یا شکست مالی را بیان میکند.

اصول اخالقی بیشتر شناخته میشود .همه ما میتوانیم
ببینیم که حتی بهترین قوانین نیز ممکن است دور زده شده
یا نقض شوند ،و مراحل قانونی آهسته و گران هستند.
برخالف قانون ،اصول اخالقی به احســاس فرد نســبت
به اخالق ،یا درســت و غلط مربوط میشود .بهحتم ،قانون

مدیریت اصول اخالقی

وقتی بهطور کلی صحبت از اخالق میشود ،برداشتهای
مختلفی از درست و غلط وجود دارد .این مشکل وقتی در محیط
چندفرهنگی مانند افریقای جنوبی باشید ،بحرانیتر است.

راهنمــای فرد بااخالق اســت ،اما انگیزه او بهطور اساســی

چالش دیگر این است که تصمیمگیری در مورد پرسشهای

تالش برای انجام کار درســت است .میتوان گفت که قانون

اخالقی خاص در بعضی مواقع ،بهطرز حیرتانگیزی دشوار

مربوط به قواعد اســت ،در حالی که اخالق مربوط به اصول

است؛ چنان که بیشــتر افراد میتوانند بر اساس تجربه آن را

است.

تایید کنند.
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در ابتداییترین مفهوم ،میتوان اطمینان داشــت که فرد

در پاسخ ،ســازمانهای حرفهای مانند انجمن حسابداران

بااخالق ســعی در کنارآمدن با آنچه میتواند داشــته باشد،

حرفهای افریقــای جنوبی ) (SAIPAبــرای هدایت رفتار

ندارد اما تالش میکند کاری که از نظر اخالقی صحیح است

اعضای خود در زندگی حرفهای ،آیینهای اخالق حرفهای تهیه

را انجام دهد.

میکنند .این آیینها به مشــتریان اطمینان خاطر میبخشند که

بهطور واضح ،مهم اســت که همه در نحوه برخورد با همه
امور خود ،چه شــخصی و چه شــغلی ،اخالقمدار باشــند؛

ی که با آنها قرارداد دارند ،به این آیین متعهد
بدانند افراد حرفها 
شدهاند و در قبال آن پاسخگو خواهند بود.

امــا در حرفهها این امر حیاتی اســت .افــراد حرفهای مانند

انجمــن حســابداران حرفــهای افریقای جنوبــی به آیین

حســابداران ،پزشکان و وکال ،با موارد بسیار حساس برخورد

اصول اخــاق حرفهای حســابداران حرفهای که از ســوی
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هیئت اســتانداردهای بینالمللی اخــاق حرفهای برای

التین بهمعنی «سخن را بباید شنیدن نخست» .2این پایه

حســابداران ) (IESBAتهیه شــده ،متعهد شــده اســت.

و اساس هر سامانه قانونی عادالن ه است و هرگز نباید آن را

بنابرایــن ،کســانی کــه دارای گواهینامه انجمن حســابداران

در جهت مصلحتاندیشی نادیده گرفت .بنابراین ،انجمن

حرفهای افریقای جنوبی بهعنوان حسابداران حرفهای افریقای

حسابداران حرفهای افریقای جنوبی فرایندی از روی دقت با

جنوبی هستند ،چارچوبی با ساختار مناسب برای کمک به آنها

قابلیت اندیشیدن دارد تا به اعضا اجازه دهد به شکایتها پاسخ

در تصمیمگیریهای اخالقی دارند.

دهند ،مدارک را غربال کنند و در مورد اینکه آیا مجازات مورد

تاکیــد این نکته مهم اســت کــه اخالق ،پیــروی از قوانین

نیاز است یا خیر ،و نوع آن ،تصمیم بگیرند .همانطور که

نیســت؛ بلکه مجموعهای از اصول اســت .آیینهای رفتاری

در قانون وجود دارد ،وقتی یک عضو احساس کند تصمیم

میتواند به حســابداران حرفهای افریقای جنوبی کمک کند تا

نادرستی گرفته شده است ،فرجامخواهی نیز وجود دارد.

نحــوه بهکارگیری اصول را بررســی کنند ،امــا اقدام خاصی را
مشخص نمیکند.

استاندارد طالیی

گــزارش کینــگ ، (King IV) 4آخرین نســخه از آیین

استاندارد طالیی به رویه قراردادن پشتوانه طال برای ارزهای

راهبــری افریقای جنوبی ،بــا تمرکز بر نتایج و نــه قوانین ،از

کاغذی اشاره دارد؛ روشی که در سامانههای مالی امروز تا

همین روش پیروی میکند.

حدودی از توجه خارج شده است .با این حال ،این عبارت

1

سخن را بباید شنیدن نخست -الزام به منصفبودن

بهعنوان استعارهای روشن از این مفهوم باقی میماند که ارزش
واقعی آن است که پشتوانهای محکم دارد.

برای یک نهاد حرفهای مانند انجمن حسابداران حرفهای

فناوریهای دیجیتال ،آغازگر انقالب صنعتی چهارم هســتند

افریقای جنوبی ،پاسخگوساختن اعضای خود در برابر یک آیین

کــه بهنوبه خود بســیاری از فرایندهای حســابداری را خودکار

اخالق حرفهای در ایجاد اعتماد عمومی به حرفه بهطور کلی ،و

میســازند .اما در محیط دیجیتالی که اغلب گیجکننده و سریع

گزینش حسابداران حرفهای افریقای جنوبی بهطور خاص ،بسیار

اســت ،اعتماد بهطور تقریبی به یک ارز تبدیل شــده و نهتنها

مهم و بهمعنی پاسخگوساختن اعضا به آیین اخالقی است.

بر پایه ســابقه حرفه ،بلکه بر پایه دانشــی بنا شده که حسابدار

اهمیت دارد که تاکید کنیم انجمن حسابداران حرفهای

حرفهای بهوســیله آیین اخالق حرفهای درخــور اجرا ،به آن

افریقای جنوبی و دیگر نهادهای حرفهای ،باید در مورد حفظ

متصل اســت .بدینترتیب ،اصول اخالقی و اعتمادی که آنها

پاسخگویی اعضا بهطور کامل منصفانه عمل کنند .اصل مهم

ایجاد میکنند ،همیشه پایه و اساس شغل حرفهای موفق بوده

در اینجا ،گوش فرادادن به طرف مقابل است؛ گفته اخالقی

و این چیزی است که قرار نیست تغییر کند.

پانوشتها:

اعتمادی که آنها ایجاد میکنند

گزارش منتشرشــده بهوســیله کمیته کینگ ) (Kingدرباره نظام راهبری

بنــگاه در افریقــای جنوبی در نوامبر ســال  2016کــه از اول آوریل 2017

جایگزین گزارش کینگ  3و رعایت آن الزامی شد.

2- Audi Alteram Partes

همیشه پایه و اساس
شغل حرفهای موفق بوده
است

منبع:

Shahied Daniels, Ethics Are the Gold Standard in

Today’s and Tomorrow’s Trust Economy, SAIPA, May
2020
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اصول اخالقی و

1- King IV
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گفتگو با رئیس جدید هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری
آندریاس بارکو ) (Andreas Barckowبرای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFناآشنا نیست ،او در
چندین نهاد مشورتی بنیاد خدمت کرده است.
بارکو در  1ژوئیه  ،2021اولین دوره خود را بهعنوان رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBآغاز کرد و
مسئولیت هانس هوگرورست ) (Hans Hoogervorstرا عهدهدار شد ،که دوره دوم ریاست او در  30ژوئن بهپایان رسید .وی
در آوریل  2021به بنیاد ملحق شد تا دوره انتقال آرامی را سپری کند و چند هفته اخیر را صرف شناختن سازمان و افراد آن کرد.
بهدلیل محدودیتهای مسافرتی ناشی از همهگیری کووید  ،(covid-19) 19گزینش او همچنان بهطور کامل مجازی بود ،بههمین
شماره  113خرداد و تیر 1400

دلیل ،مشتاقانه در انتظار جابهجایی از بد هومبورگ ) (Bad Homburgدر نزدیکی فرانکفورت ) (Frankfurtبه 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 میکند.
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شــما چند ماه گذشته را صرف همکاری با هانس و سایر

اما تغییرهایی در محیط ایجاد شده است که بهروشنی نمیتوان

اعضای هیئت جهــت آمادگی برای تصدی مســئولیت

زمان توسعه استانداردها را پیشبینی کرد.

کردید .چه موردی را فرا گرفتیــد که بهضرورت ،انتظار

من فکر میکنــم اقتصاد بیشــتر خدمتمحــور خواهد

کشف آن را نداشتید؟

شــد تا تولیدمحور .من به نرخهای پاییــن و منفی بهره و

در واقع ،موارد تعجببرانگیز بسیار اندک بودند که میتواند

تاثیر آن بر تنزیل جریانهای نقدی آینده میاندیشــم .من

بهدلیل این واقعیت باشد که من بیش از  15سال در حال

به روندهای بزرگــی همانند پایــداری و بهویژه تغییرهای

پیگیری فعالیتهای هیئت بودهام و در ششسال گذشته در

آبوهوایی و همچنین افزایش مالکیت معنوی خودجوش

این یا آن ظرفیت فعالیت داشتهام .بسیار مشتاقانه در انتظار

میاندیشــم که در گزارش ،مخاطبی برای آنها تعیین نشده

همکاری با کارکنان بااستعداد و باانگیزه هیئت هستم.

اســت و اینها تنها تعداد کمی از فرصتهای پیشرو است که

اگر به سالهای گذشته خود در ایام همکاری با نهادهای

تدوین استاندارد حســابداری برگردید ،آیا لحظهای
وجود داشت که برای شما بسیار خاص باشد؟

به آنها اشاره کردم.
این مــوارد و دیگر موضوعها چالشــهایی بــرای حرفه ما
هســتند که اگر بخواهیم با چشــمان باز به آنها نگاه کنیم ،در
عیــن حال فرصتهایی برای ما هســتند و تردیــدی ندارم که

فکر نمیکنم که بتوانم یک مورد را بهعنوان مورد بسیار خاص

هیئت تخصــص الزم برای پرداختــن موفقیتآمیز به آنها و

ارائه دهم .موارد زیادی وجود دارند -طنزهای افسانهای سر

بهروشی معنادار دارد.

دیوید توئیدی ) (Sir David Tweedieرئیس هیئت از
سالهای  2001تا  ،2011برای توقف درگیریهای لفظی در

دیدگاه شما در مورد دیجیتالیشدن حسابداری چیست؟

گفتگوهای هیئت مدیره ،پذیرش بهکارگیری استانداردهای

چه چیزی بیشــتر به صنعت حسابداری کمک میکند تا

خارجی بدون هیچ مصالحه توسط کمیسیون بورس اوراق

حسابداری نسبت به سایر حوزهها ازجنبه دیجیتالسازی

بهادار امریکا ) ،(SECیا در سالهای اخیر ،عالقه روزافزون

عقب مانده است .بهنظر میرسد که همچنان نحوه پرداختن

به پایداری ،همگی آثاری از خود بهجای گذاشتند .دریک نقش

به موضوع ارائه و افشای مسایل در تدوین استاندارد تا حدود

فعال ،همکاری با دیگر تدوینگران استاندارد در همنشینیهای

زیادی متاثر از و محدود به تفکر در قالب صفحه چاپی است

بینالمللی ،همـانند همنشـینی مشـورتی اسـتانداردهای

تا صفحه نمایش .بهنظرم عجیب است زیرا هر معامله و

حسابداری ) ،(ASAFهمنشینی بینالمللی تدوینگران

رویدادی که ثبت میکنیم در اصل در قالب دیجیتال پردازش

اسـتانـداردهای حسـابـداری ) ،(IFASSتـدوینـگران

میشود .با این حال ،هنگامی که نوبت به تهیه حسابها

استانداردهای جهانی ) ،(WSو گروه مشورتی گزارشگری

میرسد ،ما همهچیز را در باالترین درجه ممکن باهم جمع

مالی اروپا ) ،(EFRAGبهروشنی کارهای برجست ه من در

میکنیم و آن را بهصورت چاپی در دسترس قرار میدهیم-

زمینه تدوین استاندارد بوده است.

تنها تا بعد از آن ببینیم که افراد استدالل میکنند که تفکیک

بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSاز سوی ناشران

زمینه گزارشگری مالی را چه میدانید؟

و دسترسی بیشتر در قالب دیجیتال ارجحیت دارد .اینجا
بهنظر میرسد چیزی اشکال دارد .نحوه استفاده از اطالعات
حسابداری بهسرعت تغییر میکند و فناوری که پنج تا ده سال

بهنظر من بزرگترین چالش این است که در محیط همیشه در

پیش مناسب بود ،شاید امروز یا فردا دیگر بهترین فناوری در

حال تغییر ،مربوطبودن حفظ شود .هر چند که بهنظر من،

سطح خود بهحساب نیاید .بنابراین ،این موضوعی است که

ادبیات ما بهطور کلی آزمون زمان را پشت سر گذاشته است،

باید دید و به آن پرداخت.
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بزرگترین چالشــها و فرصتهای پیشروی هیئت در

در قرن بیستویکم با سایر صنایع همسو باشد؟
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دیدار حضوری با همکارانم ،بهجای اینکه تمام روز با صفحه

حسابداری

رایانهام صحبت کنم! نمیتوانم تا برگزاری نشستهای حضوری
صبر کنم .بیتردید ،نشستهای مجازی مزایای خود را دارد.
اما چالشهای متعددی نیز به همراه دارد و بهنظر من هیچ

نسبت به سایر حوزهها

چیزی بهتر از مکالمه رودررو در یک مکان نیست.

از جنبه دیجیتالسازی

چطور شد که حرفه حسابداری را دنبال کردید؟

عقب مانده است

پس از پایان دوره مدرسه ،یک دوره کاراموزی در بانک گذراندم
و همین موضوع ،زمینه را برای عالقهمندی من به اقتصاد
و مدیریت بازرگانی بهطور گستردهتر فراهم کرد .همیشه به
اقتصاد بینالملل ،مدیریت بینالملل ،امور مالی و حسابداری

چه اولویتهایی برای سال اول ریاست هیئت دارید؟

عالقه داشتم ،بنابراین انتخاب رشتهای در این راستا منطقی
بهنظر میرسید .و هنگامی که اخذ دکترا در رشته حسابداری

من همچنان به اقدام موفقیتآمیز پیشینیانم در زمینه

به من پیشنهاد شد ،این موضوع من را بهطور کامل در مسیر

اعتمادسازی جهانی نسبت به استانداردهای بینالمللی

پیشرفت قرار داد.

گزارشگری مالی و تقویت بهکارگیری یکنواخت آنها ادامه
خواهم داد .در همان حال ،میخواهم که به سازمان کمک

بهغیر از رشته حسابداری ،عالقه دیگر شما چیست؟

کنم تا چابکتر عمل کند .میدانم که گفتن این مطلب آسانتر

موسیقی کالسیک و مسافرت .من و همسرم بهطور مرتب

از عمل به آن است ،زیرا بسیاری از اقدام هیئت توسط

از عالقهمندان به کنسرت هستیم و هر دو در یک گروه کر

دستورعملهای موجود و فرایند انجام کاری که هیئت دنبال

مجلسی در کلیسای خود آواز میخوانیم و در ایام غیر کرونایی،

میکند ،تعیین میشود .هیئت با سرعت برای پاسخگویی به

هر شش تا هشت هفته یک کنسرت برگزار میکنیم .اینکه با

درخواستهای ذینفعان حرکت کرده است ،با این حال ،بیشتر

نقش و تعهدات جدید امکانپذیر خواهد بود یا خیر ،باید آن را

پاسخهای هیئت واکنشی بوده است نه پیشکنشی .رسیدن به

کشف کنم .عالقه مهم دیگر من سفر به سراسر جهان است

این موضوع ،یک هدف نهایی برای هیئت است که امیدوارم

و من با شغلهایی احساس خوشبختی میکنم که به من این

بتوانم در آن اثرگذار باشم.

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

حوزه دیگری که میخواهم در آن بازنگری کنم این اســت
که آیا میتوانیم در نحوه برقراری ارتباط و توضیح تصمیمهای
هیئــت مدیره برای ذینفعان متنــوع اثربخشتر عمل کنیم .با

در پایان ،اســتاندارد بینالمللی گزارشــگری مالی
مورد عالقه شما کدامست و چرا؟
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توجه به این که در ارتباطات هیئت بیشتر دریافتکننده بودهام،

با گذراندن دوره دکترای خود درمورد حسابداری ابزار مشتقه و

از مشــکالت مربوط بــه درک دیگران از کارهــای هیئت آگاه

فعالیتهای مصونسازی ،بهاحتمال برای کسی عجیب نخواهد

هستم .بنابراین ،میخواهم که برای پرداختن به این مسائل،

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

با سازمان همکاری کنم.

با وجود آنکه دوره فعالیت شما بهتازگی آغاز شده،

بیشتر بهدنبال چه مواردی هستید؟

منبع:

. Meet the New IASB Chair, Andreas Barckow, IASB,
July 2021.
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امنیت

سایبری

در
پاگرد

امنیت سایبری دامنه گستردهای از خطرها را دربر میگیرد
از کامپیوترها گرفته تا شبکهها ،دادهها و برنامهها.
ویروسها ،بدافزارها و دیگر اشکال حملههای سایبری
میتوانند موجب ویرانی از طریق قطع سامانه ،دزدی دادهها،
یا ممانعت از خدمات شوند،
که هر کدام آنها پیامدهای جدی مالی یا شهرتی دارند.

. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017
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منبع:
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ایجاد اطمینان نسبت به فناوری

کسبوکارها باید اطمینان بیشتری نسبت به چگونگی

درک مشکل

اطمینان ،عناصر بسیاری را درهم میآمیزد ،ازجمله

که بعضی پرسشهای بنیادین درباره جامعه و ماهیت انسان

استفاده خود از فناوریها ایجاد کنند .در حالیکه تصور
کارامدی ،آسودگی ،امنیت و اتکاپذیری ،اما «انجام کار
درست» با فناوری ،بخشی است که اهمیت روزافزون دارد.
این بخش بعضی عناصر سازنده برای افزایش اطمینان در
این حوزه را مطرح میکند.

فناوری چالشها و معضلهای اخالقی جدید پدید آورده است
پدید میآورد .در میان این چالشها و معضلها ،میتوان به

موارد زیر اشاره کرد:
• حریم شخصی و استقالل داخلی :گرداوری گسترده
دادههای شخصی و افزایش نظارت ،در حال کاهش توانایی
ما در حفظ اندیشهها و اقدام خصوصی است .همچنین،
زیرنظرگرفتن اشخاص در سطوح گسترده ،امکان دستکاری
برخط را فراهم کرده و ممکن است انتخابهای ما یا دسترسی
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به خدمات را محدود کند.
• جانبداری ،محرومیت و تحرک اجتماعی :افزایش اتکا
به الگوریتمها و دادهها در بسیاری از حوزههای تصمیمگیری،
ریسک گرایش به تقلید و نپذیرفتن تغییر در جوامع ،افزایش
محرومیت از خدمات ،ارائه نتایج غیرمنصفانه و کاهش
تحرک اجتماعی در فرایند را ایجاد میکند.
• بزرگ شدن و آسیبهای برخط :چالشهای بزرگشدن
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بهوسیله روندهای رسانههای اجتماعی تقویت میشود ،از

نیست و ممکن است شامل انتخابهای سخت (و جدید) درباره

آنجا که گزارشهای کالهبرداری برخط ،مشکلهای سالمت

چگونگی رفتار با مردم باشد.

روحی ،تندروی ،فریبکاری و خودکشی نوجوانان اغلب با

تصمیمگیــری الگوریتمــی ،بهویــژه جایــی کــه خــودکار

تصاویر زیانآور یا تعاملهای برخط مرتبط هستند.

باشــد ،قوتهای بســیاری از نظر ســرعت ،کارایی ،درســتی،

• تخریب دموکراسی :اخبار دروغین ،آزار و سواستفاده از

یکنواختــی و واقعبینی دارد ،اما بهطور معمــول دامنه امکان

طریق رسانههای اجتماعی ،زیرنظرگرفتن پیامرسانی سیاسی

مصلحتاندیشی و شناخت شــرایط فردی را کاهش میدهد.

در پائینترین سطح و مداخله دولتهای خارجی ،همه در نگرانیها

فنون هوش مصنوعی ،مانند یادگیری ماشــین ،تاکید کمتری

درباره اثر فناوری بر بحث سیاسی و دموکراسی سهیم است.

بر دادن برنامهها بــا قواعد صریح به رایانهها دارند -رایانهها از

• مشاغل و نابرابری :روندها در خودکارسازی ،آدم مصنوعی

الگوهای موجود در دادهها برای تولید برونداد استفاده میکنند،

و هوش مصنوعی نگرانیها در این باره را افزایش میدهد

بهجــای اینکه از مقررات ازپیش تعیینشــده اســتفاده کنند.

که ماشینها تعداد زیادی از مشاغل را تصاحب میکنند ،که

چنین فرایندهایی بهمیزان بیشــتری بر متخصصان فنی اتکا

بهآسانی جایگزین نمیشود ،و منجر به سطوح باالی بیکاری

میکنند ،و درک چگونگی گرفتهشــدن تصمیمها را برای افراد

یا نابرابری بیشتر در جوامع خواهد شد.

غیرمتخصص سختتر میکنند ،و در نهایت تصمیمگیری را از

• جنگ خودکار :مخاطره استفاده از پهپادهای خودکار در

کنترل انسانی دورتر میبرند.

جنگ ،این ترس را ایجاد میکند که ماشینها تصمیمهای مرگ

تاکید بر پیامدهای خاص فناوری کمک میکند تا گفتگوهایی

و زندگی را بگیرند و در نهایت انسانها کنترل را از دست بدهند.

انجام شود و پاسخها بر مشکلهای جدیدی که باید حل شوند،

نگرانی درباره چنین مسائلی ازجمله جوامع نابرابر ،آثار منفی

متمرکز شــود .در بیشــتر موارد ،فناوری تنشهای درازمدت را

بر نوجوانان و شکلهای نواورانه جنگ ،جدید نیستند .پس چرا

افزایش داده یا راههای ســنتی برای حل مســائل را زیر فشار

نگرانیها امروز در حال افزایش است ،و بهواقع فناوریها در حال

قرار میدهــد ،تا اینکه مشــکلهای کامال جدیــد ایجاد کند.

ایجاد چه مشکالت جدیدی هستند؟

اهمیت دارد که واقعیت این حوزه گســترده را بشناسیم و آن را

در بســیاری از مــواردِ ،صــرف قــدرت ،مقیــاس و

دسترسداشــتن بــه فناوریهای جدید اســت کــه احتمال
آســیب را بهوجود آورده یا آن را تقویت میکند .رسانههای
اجتماعــی نمونه خوبــی از این دگرگونی هســتند .تجاوز به

به طرز فکر کنونی درباره مشــکلهای ناشی از دیگر حوزههای
کسبوکار پیوند دهیم.

نقش اخالق

اما وقتی افراد بهطور دائم برخط هســتند ،غیرممکن اســت

در افزایش اطمینان نسبت به اینکه در حال انجام کارهای

که از کالهبرداری یا رفتار سواســتفادهگرانه نجات پیدا کنند.

درست با فناوری هستند ،کمک کند .اصول اخالقی ،فلسفه

درنتیجه ،آسیب واردشده ممکن است بهطور کیفی بهوسیله

اخالقی را به اصول کاربردی ترجمه میکند ،بنابراین میتواند

این فناوریهای جدید تغییر کند و ســازوکارهای تدوینشــده

به کسبوکارها کمک کند بر کار خوبی تمرکز کنند که میتوانند

برای مقابله دیگر کار نکنند.

با فناوری انجام دهند ،همچنین از آسیبهای احتمالی یا

فناوریهای دادهمحور ازجمله کالن داده و هوش مصنوعی،

پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند .این کار میتواند در چندین

همچنین مســائل خاصی نیــز ایجاد میکنند .آنهــا میتوانند

سطح اجرا شود ،ازجمله:

امکان گرفتن تصمیمهای کارامدتر بر مبنای شواهد مستحکم

• اصول اخالقی کسبوکار ،که بر تصمیمها و اقدام کسانی که

یــا پیشبینیهای صحیــح ،بهجای مفروضها یا کار بر اســاس

در کسبوکارها کار میکنند اثر میگذارد؛

حــدس را فراهم کنند .اگرچه ،این همیشــه یک فرایند راحت

• اصول اخالقی حرفهای ،که بر الزامهای اخالقی برای
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حریم خصوصی یا آزار رساندن ،مشکالت جدیدی نیستند،

در پیشگرفتن یک رویکرد اخالقی ،میتواند به کسبوکارها
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متخصصان مانند حسابداران تمرکز دارد؛ و
• اصول اخالقی شخصی ،که باورها و ارزشهای اخالقی خود
ما را بازتاب میدهد.
بهترین نمونه شناختهشــده از اصول اخالقی ،در پزشــکی
است ،که پزشکان سوگند بقراط یاد میکنند که زمینه در فلسفه
یونان باســتان دارد .اصول اخالقی پزشــکی چهار اصل مهم
را در مرکــز هر تصمیم یا اقدامی که بهوســیله پزشــک انجام
میشود ،قرار میدهد:
• نیکوکاری -ترویج تندرستی دیگران؛
• بدخواهی نکردن -آسیب نزدن به دیگران؛

وقتی افراد بهطور دائم
برخط هستند

• احترام به اختیار و استقالل انسان -احترام به حق افراد برای

غیرممکن است که از

انتخاب؛ و

کالهبرداری یا رفتار

• احترام به عدالت -توزیع منابع کمیاب (پزشکی) به بهترین یا
منصفانهترین شکل.
ایــن اصول ،ارزشــهای اخالقــی اصلی را در خــود دارند و
تصمیمهای بسیار شــخصی که پزشکان مجبور به گرفتن آنها

سواستفادهگرانه
نجات پیدا کنند

هســتند ،ازجمله تصمیم برای مرگ و زندگی را در بر میگیرد.
این اصول همچنین در بســیاری از حوزههای اخالق مشترک
است.
حرفههایــی ماننــد حســابداری و حقوق ،آیینهــای اصول

• رازداری -احترام به محرمانگی اطالعاتی که درنتیجه روابط

اخالقــی قدرتمندی دارنــد .در حالیکه این آیینها ریشــه در

حرفهای و تجاری کسب شدهاند؛ و

ارزشهای اخالقی دارند ،بهطور معمول در عمل بهعنوان ابزار

• رفتار حرفهای -رعایت قوانین و مقررات مربوط و پرهیز از هر

انتظامبخشی اجرا میشوند که از طریق گواهینامههای شغلی،

اقدامی که حرفه را بیاعتبار کند.

محرومیــت از عضویــت در نهادهای حرفــهای و جریمهها،

بنابرایــن ،حســابداران دارای صالحیــت حرفــهای -خواه

اجرایی میشــوند .این ارزشــها ،اتــکای غیرمتخصصان به

مشــاوره مالیاتی بدهنــد ،اظهارنظر حسابرســی امضا کنند،

متخصصان ،و نبود تقــارن بین دانش و مهارتهای بین آنها را

گزارشــهای مالی یا مدیریتی ارائه کننــد ،یا برای تصمیمهای

بازتاب میدهد.

راهبردی کسبوکار اطالعات فراهم سازند ،باید اطمینان پیدا

پنج اصل مهم وجود دارد که نقش حسابدار دارای شایستگی

کننــد که تصمیمها و اقدام آنها پایبند به اصول بنیادین اخالقی
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حرفهای را برجسته میکند:

اســت .در کنار ایــن اصــول بنیادین ،آیین اخــاق حرفهای

• درستکاری -روراست و صادق بودن در همه روابط حرفهای

همچنین مخاطرههــای تصمیمگیری یا هدایت اخالقی مانند

و تجاری؛

منافع شــخصی ،خودبینی در تجدیدنظر ،جانبداری ،قرابت و

• واقعبینی -اجازه ندادن به اینکه جانبداری ،تضاد منافع یا اثر

تهدید را به تفصیل شرح میدهد.

غیرالزم دیگران ،بر قضاوتهای حرفهای یا تجاری غلبه کند؛

در حالیکــه ایــن اصول بر مبنــای مســئولیتهای حرفهای

• صالحیت و مراقبت حرفهای -وظیفه حفظ دانش و مهارت

حسابداران بنا شدهاند ،همچنین ماهیت حسابداری را بهعنوان

حرفهای در سطح موردنیاز؛

یــک حرفــه اطالعاتمحور بازتــاب میدهند .بــرای مثال،
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بررسی مناســب اطالعات محرمانه و ایستادگی در برابر فشار

اصول اخالقی فراهم میکنند .پاسخگویی یعنی یک نفر باید

برای دســتکاری در دادهها و گزارش نتایج بیشازحد مطلوب،

برای آنچه روی داده حساب پس بدهد و میتواند کمک کند

چالشهای اخالقی رایجی هستند که حسابداران با آنها سروکار

که مقاصد خوب به اقدام معنیدار تبدیل شود .پاسخگویی چند

دارند.

نقش ایفا میکند:

نمونه :بهبود اخالق حسابداری از طریق فناوری

• با وادار کردن اشخاص به توضیح اقدام و انتخابهایشان برای
دیگران ،ارتباط نزدیکی با شفافیت و صراحت دارد؛

بیشتر گفتگوها ،بهطور عمده اصول اخالقی را بهعنوان راهی

• نیاز به توضیح اقدام ،افراد را تشویق میکند تا بهخوبی

برای متوقف کردن یا محدود کردن آسیب ناشی از فناوریهای

رفتاری کنند تا از شرمساری یا خجالتزدگی در آینده جلوگیری

جدید به تصویر میکشند .با وجود این ،فناوری میتواند در

کنند -هیچکس دوست ندارد درباره دلیل انجام یک کار بد

بهبود اخالق در عمل و کاهش فرصتها برای نقض اصول

توضیح بدهد؛ و

اخالقی ،نقش ایفا کند .با داشتن مدلهای بهتر و پیشبینیهای

• در نهایت فردی را معرفی میکند که وقتی کارها خوب پیش

دقیقتر ،حسابداران میتوانند موقعیت بهتری برای ایستادگی

نمیرود ،وی را مقصر بدانیم ،و میتواند در زمان موردنیاز به

در برابر فشارهای کسبوکار برای دستکاری در نتایج داشته

مجازات مرتبط شود.

باشند .استفاده بیشتر از فناوری در حسابرسی ،میتواند

کسبوکارها ساختارهای رسمی برای پاسخگویی دارند ،که

استقالل را افزایش داده و ریسکهای قرابت یا تهدید بهوسیله

در نهایت همه به هیئت مدیره ختم میشود .کسبوکارها باید

صاحبکاران را کاهش دهد.

هنگام تعریف پاسخگویی ،در نظر بگیرند که:

مراجع انتظامبخشــی همچنین میتواننــد از فناوری برای

• چه کسی مسئول تصمیمها ،اقدام یا پیامدهای مشخص

بهبود نظارت بر کسبوکارها استفاده کنند .برای مثال ،مراجع

است -برای اینکه اثربخشتر باشد ،در نهایت باید افراد

مالیاتــی بهطور معمول در اســتفاده از دادهها و تجزیهوتحلیل

مشخصی تعیین شوند؛

برای شناسایی فرارهای احتمالی از مالیات یا اجتناب جسورانه

• آنها به چه کسانی پاسخگو هستند -که میتواند الیههایی

از مالیات بهوسیله کسبوکارها ،بهخوبی پیشرفته هستند.

از مدیریت باشد ،یا اشخاص بیرونی ازجمله سهامداران،

فنــاوری میتوانســت در این زمینه بهخوبــی منجر به یک

مشتریان ،مراجع انتظامبخشی یا دیگران؛

«مســابقه تسلیحاتی» شــود .مراجع انتظامبخشــی میتوانند

• چگونه آنها ملزم به پاسخگویی میشوند -فرایندی که

در یافتــن بیقانونیهــای مالیاتــی بهتر عمل کنند ،اما شــاید

از آن طریق درخواست توضیح صادر شده و توضیحها ارائه

کســبوکارها یا مشــاوران نیز بتوانند برنامهریــزی مالیاتی یا

میشوند؛ و

روشــهای فرار مالیاتــی پیچیدهتری از طریق فنــاوری تدبیر

• هرگونه پیامد یا مجازات -هر زمان که مناسب باشد ،مجازات

کنند .با اســتفاده از ابزار تکاملیافته تحلیلگری متن ،ممکن

میتواند به اقدام یا تصمیمهایی که پذیرفتنی نیستند ،همراه

است مراجع انتظامبخشی بازار بتوانند متنهای مشروح را برای

شود.

میتواننــد از این فناوریها در وهله اول بــرای ارائه فریبکارانه

اســت ،و این دو در کنار هم میتوانند رویکــردی قدرتمند به

صورتهای مالی با دقت بیشــتر استفاده کنند .درنتیجه ،ما باید

ایجاد اطمینان بیشــتر فراهم کنند .در بســیاری از موارد ،این

هم فرصتها و هم ریسکهای این حوزه را شناسایی کنیم.

دو به نتیجه مشــابهی منجر میشــوند -انتظامبخشی مناسب

نقش پاسخگویی

چارچوبهای قدرتمند برای پاسخگویی ،حمایت اساسی از

بهاحتمال بر اســاس اصــول اخالقی و هنجارهــای اجتماعی
پذیرفتهشــده بنا میشــود .اما بعضی اوقــات ،میتواند تنوع
داشــته باشــد -برای مثال ،وقتــی قوانین افشــای اطالعات
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شناسایی تحریف اطالعات بهتر تحلیل کنند .اما کسبوکارها

بنابراین پاســخگویی همراه با کاریرد عملی اصول اخالقی
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محرمانــه صاحبکار را ملــزم میکند ،بهاجبــار منجر به نقض
اصول اخالق حرفهای میشود.

حمایت و مداخله انتظامبخشی

درحالیکه اخالق و پاسخگویی سنگبنای اطمینان بیشتر به
کسبوکارها را شکل میدهد ،گاهی باید بهوسیله انتظامبخشی
حمایت شود .انتظامبخشی میتواند خط قرمزهایی فراهم
کرده و زمانیکه منجر به آسیب درخورتوجه میشود ،فعالیتها

حرفههایی مانند

اطمینان بیشتری نسبت به اینکه کدام اقدام پذیرفتنی است و

حسابداری و حقوق

را ممنوع یا محدود کند .همچنین انتظامبخشی میتواند
کدام پذیرفتنی نیست ،فراهم کند .و میتواند سریعتر و عمیقتر

آیینهای اصول اخالقی

منجر به تغییر رفتار شود.

قدرتمندی

ممکن اســت به این دلیل که مشــوقهای اقتصادی منجر
به تصمیمهای مطلوب در کســبوکارها نمیشود ،به مداخله

دارند

قویتری نیز نیاز باشــد .برای مثال ،مدلهای رایج کسبوکار
در زمینــه فنــاوری و داده ،گرایــش به تشــدید تنشــهای
اخالقــی دارند .بیشــتر کســبوکارهای اینترنتی بهشــدت
با تبلیغ بازرگانی پیش میروند و مشــوقها شــرکتها را بر آن
میدارند که دادههای بیشتری جمع کنند تا کارایی تبلیغ را به
بیشــترین سطح ممکن برسانند .مدلهای کسبوکار بیشتر از
تالشهای شبکهای ســود میبرند ،که منجر به مزیت خاص
اولین اقدامکننده میشــود .این نگرش بر سرعت تاکید دارد
و رویکرد «همهچیز برای برنده» ،و تاییدی اســت بر رویکرد
دره ســیلیکون ) (Silicon Valleyمبنی بــر تجربهکردن
اشیا ،شکستن اشیا و درستکردن اشیا با سرعت.
بــا وجــود ایــن ،مراجــع انتظامبخشــی همه پاســخها را
نمیدانند .انتظامبخشــی همیشــه از نــواوری عقب میماند
و افراد در کســبوکارها باید وقتی در لبه پیشــرفت هســتند،
شماره  113خرداد و تیر 1400

درباره کار درســتی کــه باید انجام شــود ،خودشــان تصمیم
بگیرند .انتظامبخشــی توجهها را بر فعالیتهای رعایت ضوابط
معطوف میکند ،که بهاحتمال به قیمت پاســخگویی بیشتر به
مشتریان ،استفادهکنندگان ،کارمندان و دیگران تمام میشود.
این میتواند منجر به ایجاد فرهنگی شود که بهجای ارزشهای
زمینهای ،اتکای غیــرالزم بر فرایندهــا ،بازبینهها و مقررات
دارد.

افــزون براین ،ممکــن اســت هنجارها یــا انتظارهای
اجتماعی روشــن درباره انتخابهــای اخالقی مختلف وجود
نداشــته باشد ،که انتظامبخشی مناســب را سخت میکند.
درواقع ،ایــن موضوع مســئولیت تعریف ایــن هنجارها و
انتخابها که ممکن اســت همیشه مناسب نباشند را به دوش
مراجع انتظامبخشــی میگذارد .درنتیجه ،انتظامبخشــی
بهجای اینکه جایگزین اصول اخالقی موثر و پاســخگویی
در کسبوکارها شــود ،از آنها حمایت میکند .با وجود این،
ممکن اســت گاهی الزم باشــد تغییر رفتار ایجــاد کرده و
محدوده مشخصی تعیین کنیم.

منبع:

. New Technologies, Ethics and Accountability,
ICAEW, 2019

ف
اط

ناوری

العات
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در
پاگرد

فناوری اطالعات سایه به سیاستهای تامین فناوری اشاره دارد که
خارج از دستورعملها و فرایندهای مصوب و اغلب متمرکزی است که
برای سازمان تعریف شده است -مثل یک گروه یا ادارهای که بدون
مشارکتدادن کارکرد مرکزی خرید ،اقدام به خرید میکند.
این رویکرد بهدالیل مختلفی پدیدار شده است:
بعضی افراد بهاین نتیجه رسیدهاند که ب هکارگیری فرایندهای سازمانی
دشوار است و تصویب آنها از طریق فرایند متمرکز راهبری وقت میگیرد.
درنهایت ،فناوری اطالعات سایه میتواند منجر به
خرید تکراری و غیرموثری شود که مطابق با نیازها و فرصتهای سازمان
درکل نباشد.
منبع:

. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017
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اخالق ،فناوری و حسابدار حرفهای در عصر دیجیتال



Christopher Arnold

اکنون حرفه حسابداری در حال تغییر است و تغییرهای بیشتری

کنــد .انتظارها از این حرفه همچنان روبهرشــد اســت .برای

نیز در راه دارد .فناوریهای جدید موجب این تغییرها هستند.

حفظ مرتبطماندن ،حرفه حســابداری و شایســتگیهای مهم

این مسئله موضوع جدیدی نیست :این حرفه در قرن گذشته با

حسابداران شاغل باید متحول شوند.

انقالب فناوری تعدیل شده و پیشرفت کرده است .هرچند که

حرفه برای داشــتن هماهنگی مناســب ،باید پرسشــهای

موفقیت یک موهبت نیست؛ حرفه تنها با پاسخهای دقیق و

مناسبی را مطرح کند و پاسخهای قاطعی برای آنها پیدا کند ،و

متفکرانه به چالشهای امروزی و آمادگی برای چالشهای آینده

در هر کجا که بیاطمینانی دستیابی به پاسخ را دشوار کرد ،باید

بهموفقیت دست خواهد یافت.

بحث و گفتگوی خود را با اصرار و تمرکز ادامه دهد.
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اهمیت اصول اخالقی در کار حســابداران حرفهای با گذشت

حرفه در حال تالش برای رســیدن به پاسخ است .آموزش

زمــان تغییر نخواهد کرد ،اما اســتفاده از بنیــاد حرفه در وضع

حســابداری یک اولویت راهبردی برای فدراسیون بینالمللی

اصــول اخالقی اشــکال مختلفی را بهخود خواهــد گرفت .از

حسابداران است .فدراسیون در ســال  2019رویکردی جامع

آنجا که همه جوامع و نظامهای اقتصادی دیجیتالی میشوند،

و یکپارچه برای پاســخگویی به چالشها و فرصتهای آموزش

عملکرد مالی ســنتی حســابداران حرفهای بــا حجم زیادی از

حســابداری ایجاد کرده اســت .خالصهای از این مطالب ،در

دادهها ،در حال رسیدن به مقیاس و سطحی از پیچیدگی است

ســندی با عنوان پیشــرفت در رویکرد جدید فدراسیون

که در بســیاری از موارد ،فراتر از آن است که حسابدار حرفهای

بینالمللــی حســابداران در جهــت پیشــبرد آموزش

یا هر شــخص دیگر که آموزش دیده ،بتواند به آن رســیدگی

حسابداری آورده شده است.
1
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فدراســیون یک اجالس جهانی چهارروزه مجازی با عنوان

اگر این مسئولیت بهطور واضح در دامنه تعهد اخالقی سنتی

حسابدار مورد انتظار :روندهای جهانی در تحول آموزش

حسابدار حرفهای ذکر نشده باشد؟

و توسعه 2در تاریــخ  16تا  19نوامبر سال  2020برگزار کرد که

 -3حسابداران حرفهای باید چقدر در مورد مالحظات جدید

ســه موضوع اصلی فناوری ،محیط و جامعه را مورد توجه قرار

مربوط به فناوری اطالعات و ارتباطات بدانند ،که فراتر از

داد.

شایستگیهای مهم سنتی باشد؟

هیئــت اســتانداردهای بینالمللی اخــاق حرفهای

گفتگوی نتیجهبخشــی بود و در اســتمرار آن شــکی وجود

برای حســابداران ) (IESBAدر حال انجــام ابتکاری در

ندارد .در زیر نکتههای مهمی از این رویداد آورده شده است.

فناوری اســت کــه هدف آن ،شناســایی پیامدهــای اخالقی
احتمالــی تحولهای فنــاوری در جهــت اســتحکام و ارتباط

آیین اصول اخالقی باید چه میزان تغییر کند و چه

اصول بنیادین و اســتانداردهای استقالل در آیین بینالمللی
اصول اخــاق حرفهای برای حســابداران حرفهای (از

پشتیبانی میتواند برای آن سودمند باشد؟

شرکتکنندگان در این رویداد بر این توافق بودند که آیین اصول

جمله اســتانداردهای بینالمللی استقالل) )(the Code

اخالقی ،رهنمودی مبتنیبر اصول را در سطح باال برای بیشتر

و همچنین روشــهایی اســت که میتوان از فناوریها در جهت

موضوعهای اخالقی مرتبط با فناوری فراهم میکند .احتمال

پشتیبانی و افزایش رعایت ضوابط استفاده کرد.

نیاز به تغییر در الزامهای اصول اخالقی و اندازه این تغییرات،

هیئت در دســامبر  2019گزارشــی ارائه داد و زمینه را برای

موضوعی بود که نیاز به بحث مفصلتری داشت.

پاســخگویی اساسی و بهموقع به چالشــهای اخالقی و منافع

بعضــی از شــرکتکنندگان با قاطعیت بر این بــاور بودند که

عمومی ناشــی از تحول دیجیتالی فراهم آورد .هیئت بهتازگی

تغییر در آیین اصول اخالقی باید بســیار جزیی صورت گیرد یا

کارگروه جدیدی را تشکیل داده است تا به تدوین رهنمود برای

هیچ تغییری انجام نشــود .آنها اثبات کردند که هرچه جزئیات

کمک به حســابداران و حسابرســان در جهــت اصول اخالقی

آیین اصول اخالقی در زمینه اخالق و فناوری بیشــتر و دقیقتر

مهمتر و چالشــهای اســتقالل ناشــی از فناوریهــای در حال

باشد ،تحولهای فناوری با سرعت بیشتر ،موجب منسوخشدن

توسعه ،ســرعت بخشد .هیئت در نشست مارس  2021خود،

آیین اصــول اخالقی میشــوند .آنها ابراز نگرانــی كردند كه

شرایط کار کارگروه جدید را تصویب کرد و جدول زمانی جدیدی

تدویــن آیین اصــول اخالقــی دقیقتر ممکن اســت تصویب

را برای پیشنویس پیشنهادی مرتبط با فناوری تعیین کرد.

و اجرای آن را در ســطح جهان تضعیف کنــد؛ زیرا حوزههای

فدراســیون در اکتبر  ،2020گروهی متشــکل از بیش از 30
نفر بهنمایندگی از سازمانهای حرفهای حسابداری ،موسسهها،

گزارشگری را بهسمت درنظرگرفتن معافیتهایی برای خودشان
سوق میدهد.

اســتاندارد بینالمللی در سراســر جهان تشکیل داد .در دستور

حرفهای با مســائل اخالقــی دارای تنــوع درخورتوجه مواجه

کار ایــن گروه ،الفبای عصــر دیجیتال (هوش مصنوعی و

نیستند ،بلکه زیر شــرایط جدیدی قرار دارند که بر این اساس

خودکارســازی فرایند رباتیک ،زنجیــره بلوکی ،فضای

باید آیین اصــول اخالقی فعلی را اعمــال کنند .بههرصورت

ابری ،داده ،و اصول اخالقی) 3و رعایت آیین اصول اخالقی

سرقت ،ســرقت محسوب میشــود؛ حتی اگر بهجای سرقت

زیر این شرایط جدید بود.

کاالهای مــادی ،اطالعات بهســرقت برده شــود .در همین

موضوع بحث این گروه شامل سه موضوع مشخص بود:

راستا ،حرفه باید راههای جدیدی برای انجام همان کارها پیدا

 -1در واکنش به پیشرفتهای فناوری ،آیین اصول اخالقی باید

کند .برای نمونه ،یک فرد شــاغل ،در صورتی که روشــهای

به چه اندازه تغییر کند؟

جدید برای ارائه خدمات موجود کافی باشــد ،نیازی به توسعه

 -2چه شخصی در خصوص مسایل اخالقی پاسخگو است

خدمات جدید ندارد.
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حسابداران شاغل در کســبوکار ،دانشگاهها و تدوینکنندگان

بعضی از شــرکتکنندگان اســتدالل کردند که حســابداران
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آیین اصول اخالقی رهنمودی مبتنیبر اصول را
در سطح باال برای بیشتر موضوعهای اخالقی
مرتبط با فناوری فراهم میکند

ارائــه مطالعههای مــوردی ،بهعنوان راهی متــداول برای

میکند :بهگفته یکی از شرکتکنندگان ،بهدلیل وجود بینظمی

پیشــرفت پدید آمد .حرفه میتواند بهجــای تمرکز بر تغییرها

در دادهها ،ســامانههایی که از طریــق الگوریتم یاد میگیرند،

در آیین اصول اخالقی ،درخواست رهنمود برای موضوعهای

ممکن اســت "از نظر فنی درست اما از نظر حرفهای نادرست"

اخالقــی جدیــد در فناوری را بــا بحث در مــورد اختالفهای

باشند.

جزیی و پرسشــهای بــاز در ارتباط با کاربردهــای ویژه اصول

گروه بر این تاكید داشــت كه اتكای بیشــتر بــه فناوری در

آییــن اخالقی در موقعیتهای زندگی واقعــی براورده کند .ارائه

تصمیمگیری ،مســائلی مرتبط با الزامهای موجود آیین اصول

رهنمودهــای غیرالزامی از طریق بررســیهای موردی و دیگر

اخالقــی در خصوص اتكا به دیگران ایجــاد خواهد كرد و این

مطالب میتواند به شاغالن در تفسیر و بهکارگیری آیین اصول

مسائل مستلزم مطالعه بیشتر هستند.

اخالقی کمک کند.

چه کسی پاسخگو است؟

با توجه به اینکه کسبوکارها با دیجیتالسازی و پیشبرد در
تحولهای فناوری پیچیدهتر میشوند ،پرسشهایی در مورد
اتکای بیش از حد به فناوری مطرح میشود.

براساس نظر برخی از شرکتکنندگان ،حفظ قضاوت حرفهای
مســتلزم آن اســت که حســابدار حرفهای تنها با درک کاملی از
سازمان درباره اتکاپذیری سامانه موردنظر ،قضاوت کند.

حسابدار حرفه ای باید به چهاندازه آگاهی داشته

باشد؟

ســامانههای هوشــمند مصنوعــی ،نگرانیهای گســترده و

نیاز اساسی به مهارتها و ایدههایی که امکان رشد را فراهم

عمیــق درخورتوجهــی را ایجاد کردند .منطق یک ســامانه در

میسازد ،همانند تعهد به یادگیری مستمر ،تردید حرفهای و

تولید یک خروجی ویژه ممکن اســت تنها برای توســعهدهنده

مشارکت در یک مدل چندرشتهای از مهمترین نتیجهگیریهای

آن روشــن باشــد؛ یا تنها برای افرادی کــه دارای دانش فنی

این گروه بود.
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فوقپیشرفتهای هستند که منطبق با دانش توسعهدهنده است.

اخالق حرفهای در میان این مفاهیم قرار ندارد .فدراســیون

برخی از سامانهها ،بهویژه آنهایی که از قابلیت یادگیری ماشین

در فراخوان ذینفعان به تصور دوباره حســابدار آینده در ژانویه

برخوردار هستند ،ممکن است خروجیهایی ارائه دهند که حتی

 ،2020فــرد را در مرکــز آمادگی بــرای آینده قــرار میداد و

توسعهدهنده آنها هم نتواند درباره آنها توضیحی ارائه دهد.

درنتیجه ،مســئولیت هر حسابدار حرفهای را در مورد یادگیری

یکی از شرکتکنندگان پرســید "چگونه مسئولیت چیزی را

بهعهده میگیرید که بر آن کنترلی ندارید؟"

رویدادهای تاریخی بسیار مخرب ،همانند همهگیری کووید
 ،(COVID-19) 19اتکا به این سامانهها را چالشبرانگیزتر

مســتمر و توسعه شغلی ،برجســته میکرد که همین موضوع،
موفقیت در عصر دیجیتال را امکانپذیر خواهد ســاخت .یک
رویکــرد منفعل و مبتنیبر رعایت ضوابط ،باید جای خود را به
یک رویکرد فعال متناسب با هر فرد بدهد.
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در عصــر دیجیتال ،داشــتن تخصــص در زمینــه فناوری

اگر پاسخ شــما به هر یک از این پرسشها مثبت است ،لطفا

اطالعات و ارتباطات برای حســابدار حرفهای اهمیت بیشتری

با مرکز اطالعرسانی فدراسیون بینالمللی حسابداران در میان

پیدا میکند .بهنظر یک شــرکتکننده" :حســابداران حرفهای

بگذارید .با توجه بــه بازخوردهایی که دریافت کنیم ،بهکارمان

چگونــه درباره آنچــه که نمیداننــد ،آگاهی پیــدا میکنند؟"

برای بهاشتراکگذاری رهبری اندیشه در دروازه دانش 4ادامه

یادگیــری و آموزش ضروری اســت که به حســابدار حرفهای

خواهیم داد.

کمک کند تا با پیشــرفتهای فناوری همراه باشد .برخی از افراد

توجه داشته باشــید که بهتازگی انجمن حسابداران حرفهای

گروه پیشــنهاد دادند که ســازمانهای حرفهای حسابداری

خبره کانادا ،انجمن حســابداران رسمی اسکاتلند و فدراسیون

) (PAOباید نقش مهمی در تامین این خواسته داشته باشند.

بینالمللی حســابداران در راســتای ایجاد یک کارگاه مجازی

افراد گروه همگی بر این توافق داشتند که میزان دانش مورد

جالبتوجه و بهمنظور بررسی چگونگی استمرار ارزش افزوده

نیاز حسابدار حرفهای بسته به نقش وی ،تفاوت خواهد داشت.

حســابداران حرفهای در دنیای دیجیتال ،با یکدیگر همکاری

در یک نقش ،حســابدار حرفهای ممکن اســت به مهارتهای

کردند .این رویداد بر مقاله اکتشــافی هدایت اخالق در عصر

الزم برای تحقیق ،ترکیب و تحلیل دادهها نیاز داشــته باشد،

پیچیدگی و تغییر دیجیتال 5متمرکز بود.

در حالــی که در نقش دیگر ممکن اســت بــه مهارتهای الزم
برای همکاری با مهندسان دادهها احتیاج داشته باشد .بعضی

همچنین در این زمینه ،اقدام هیئت استانداردهای بینالمللی
آموزش برای حسابداران را دنبال کنید.

از شــرکتکنندگان الزامــی میدانند که حســابداران حرفهای

مرحلــه دوم نواوری در فناوری ،فناوریهایی را دربر میگیرد

صرفنظر از نقشــی که دارند ،باید درک کافی در مورد چیزی که

کــه زیر عناوین گســترده زنجیره بلوکی  ،امنیت سایبری ،

گفته میشود ،داشته باشند ،پرسشهای مناسبی از افراد مسئول

اینترنت اشــیا ،8خدمات مبتنیبر ابر 9و راهبری دادهها

تهیه دادهها بپرســند و دادهها را برای کمک به تصمیمگیری،

بهدست آمدهاند.

معنی کنند .یکی از شــرکتکنندگان گفت" :حسابدار حرفهای

نمیتواند تســلیم شــود و بگوید «دســتگاه به من گفت »...و
نمیتوانــد بــدون درک منطق زیربنایی دادههــا ،آنها را بدون
استفاده از شایســتگیهای موجود همانند تفکر انتقادی ،تردید

حرفهای و قضاوت حرفهای ،بپذیرد".

گسترش گفتگوی مشترک

همه شرکتکنندگان در این رویداد تاکید داشتند که چون سرعت
تغییر ،پرسشهای جدیدی درباره تناسب حرفه ،ازجمله برای

6

10

پانوشتها:

1- Progressing IFAC’s New Approach to Advancing
Accountancy Education

2- The Anticipatory Accountant: Global Trends Transforming Learning & Development
3- ABCDE of the Digital Age (Artificial Intelligence and
Robotic Process Automation, Blockchain, Cloud, Data,
)and Ethics
)4- Knowledge Gateway (IFAC website
5- Ethical Leadership in Era of Complexity and Digital
Change

استانداردهای بینالمللی ،برای عصر دیجیتال مطرح میکند،

6- Blockchain
7- Cybersecurity
)8- Internet of Thing (IOT

فدراســیون اعضای خود را به پیوستن به این گفتگو تشویق

9. Cloud- Based Services

میکند.

10- Data Governance

آیا اظهارنظر بیشــتری در این زمینــه دارید؟ آیا نمونههایی
را بهاشــتراک بگذارید؟ آیــا رهنمودی دارید کــه بتواند برای
سازمانهای حرفهای حسابداری و اعضای آنها سودمند باشد؟

منبع:

. Arnold C., Ethics, Technology, and the Professional
Accountant in the Digital Age, IFAC, April 2021
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همکاری میان همه ذینفعان الزامی خواهد بود.

از مســائل اخالقی یا بررســی موردی در اختیــار دارید که آنها
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ابزار تحلیلگری ابزاری قدرتمند است که میتواند
برای ایجاد بینش دقیق،
جزئیات دادهها با حجم زیاد را بهعنوان مواد اولیه بهکار برد.
چنین بینشی در نوع خود کیفیتی پیشبینیکننده دارد،
برای مثال ،چه نوع مشتری بیشتر احتمال دارد که
کدام نوع محصول را خریداری کند.
اگر داده بیشتری در دسترس باشد ،فرایند تقسیمبندی تفصیلی و
تعریف الگوهای درون دادهها دقیقتر میشود.
به این دلیل است که دادهها دارایی سازمان است،
و سازمانها ممکن است تمایل داشته باشند که
مسیر زیادی را طی کنند که دادهها را بهدست آورند،
و گاهی اوقات از طریق عبور از خط اخالق.
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منبع:
. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017

در
پاگرد
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ا

رخنه
خالقی

در
پاگرد

حملههای فزاینده و ماهرانه سایبری،
یافتن و درستکردن نقاط آسیبپذیر سایبری را حیاتی میسازد.
برای پرداختن به این موضوع ،بسیاری از سازمانها
یک «رخنهگر اخالقی» را به خدمت میگیرند
تا اثربخشی محیط امنیتی آنها را از طریق فرایندی
معروف به «آزمایش نفود» آزمون کند.
این فرایند شامل کوشش آگاهانه
برای شکستن و عبور از الیههای امنیتی است؛
بههمان شکلی که ممکن است یک مهاجم سرکش عمل کند.
استفاده از رخنهگر اخالقی با ریسک همراه است
سازمان باید مطمئن باشد که او تجربه و صالحیت مناسبی دارد،
درباره مسایل امنیتی بهروز است،
و از اطالعات گرداوریشده سوءاستفاده نمیکند.
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منبع:

. ACCA, Ethics and Trust in a Digital Age, Aug. 2017
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اعتمادسازی و اخالق حرفهای
هدایت اخالق در عصر پیچیدگی و
تغییر دیجیتال :برگزیدههای رویداد


Brian Friedrich, Laura Friedrich

فناوری یک شمشیر دو لبه است
• بسیاری از فناوریها ،پیچیدگی و چالشهای اخالقی بهوجود
میآورند ،اما اگر درخواستهای مناسبی را مطرح کنیم ،ابزاری
نیز برای مدیریت این موقعیتها فراهم میکنند.
انجمن حسابداران حرفهای خبره کانادا (CPA

جانبداری و اطالعات نادرست یا اشتباه باید مدیریت

) ،Canadaانجمن حسابداران رسمی اسکاتلند

شوند

) (ICASو فدراسیون بینالمللی حسابداران

• شناسایی و کاهش جانبداری و اطالعات نادرست یا اشتباه در

) (IFACدر  2فوریه  2021با همکاری یکدیگر

راستای تصمیمگیری اثربخش الزامی هستند.

میزگردی برگزار کردند که نزدیک به  100سخنران

• جانبداری در افراد وجود دارد؛ بههمین ترتیب سامانهها و

تاثیرگذار از سراسر حرفه حسابداری و از سراسر جهان

الگوریتمهایی که بر این اساس توسعه یافتهاند نیز دارای

را گردهم آورد.

جانبداری هستند.

یک مقاله ازپیش توزیعشده روشــنگرانه ،مفاهیم اصلی را

تغییر در الگوی شایستگی الزامی است
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فراهم و برای این رویداد زمینهســازی کرده اســت ،با تاکید بر

• طرز فکر حرفهای مناسب برای حفظ مربوطبودن حسابداران

موضوعهای مهم زیر:

حرفهای ضروری است.

سازمانها با مشکالت پیچیده روبهرو هستند

• هر چند که شایستگی فنی به وضوح اهمیت دارد ،اما

• پیچیدگی یک مشکل جدید نیست ،اما از طریق

مهارتهای حرفهای ،ارزشها ،اصول اخالقی و طرز فکرها باید

درهمریختگی فناوری ،1افزایش وابستگی و افزایش

در صحنه اصلی قرار گیرند؛ بهویژه اینکه فناوری وظایف فنی

انتظارهای اجتماعی تقویت میشود.

بیشتری را دربر میگیرد.

• پیچیده 2و بغرنج 3یکی نیستند ،و تمایز بین آنها اهمیت

بروس کارترایت ) ،(Bruce Cartwrightحسابدار رسمی

دارد .تمایز مربوط به نوع است ،نه درجه« :پیچیده» بهمعنای

) (CAو رئیس انجمن حســابداران رســمی اسکاتلند و چارلز

«بغرنجتر» نیست.

آنتوان سنت ژان ) ،(Charles-Antoine St-Jeanحسابدار
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رسمی و عضو سازمان راهبرد امور مالی انگلستان )(FCA

و رئیس انجمن حســابداران حرفهای خبره کانادا ،با ســخنان

عصر دیجیتال ،کمک میکند.
او در این نشســت ،نمایندگان را ترغیــب کرد تا فرضیهها و
الگوهای فکری خود را زیر سوال ببرند تا بهگونهای دیگر فکر

مقدماتی خود رویداد را آغاز کردند
ساختار این رویداد حول نشســتهای انگیزشی کوتاهی
4

بــود که توســط ســخنرانهای سرشــناس ازجملــه گورد بیل
) ،(Gord Bealعضو انجمن حسابداران حرفهای خبره کانادا،
حســابدار رســمی ،نایب رئیس بخش تحقیقات ،پشتیبانی و

کنند تا ضمن پرهیز از اعتماد بهنفس بیش از حد ،بیاطمینانی
در شرایط پیچیده را بهتر مدیریت کنند.

رهبری اخالقی برفراز حرفهها

ارشاد انجمن حســابداران حرفهای خبره کانادا و جیمز باربور

جانسیهاونز )( (John C. Havensمدیر اجرایی بخش

) ،(James Barbourحســابدار رسمی و مدیر و رهبر سیاسی

ابتکار جهانی اخالق برای سامانههای خودکار و هوشمند

انجمن حسابداران رسمی اسکاتلند ،برگزار شد.

موسسه مهندسان برق و الکترونیک ) ،)(IEEEگفت که

این نشســتها با گفتگوی گروهی نمایندگان نشستهای جانبی

همه حرفهها باید از همان ابتدا برای توزیع و طراحی اخالق

آغاز و نتایج حاصل از آن با همه نمایندگان بهاشتراک گذاشته شد.

در سامانههای خود اقدام کنند؛ نه اینکه ،بهدنبال پیامدهای

نشستهای انگیزشی

اخالقی ،در این مورد بیندیشند .وی به مشکالتی که با
آشکارشدن نقایص اخالقی پس از سرمایهگذاری درخورتوجه

هدایت اخالق در عصر پیچیدگی و تغییر دیجیتال

در سامانه یا در الگوی اولیه ،بهوجود میآید اشاره کرد .برای

برایان فردریش )( (Brian Friedrichعضو هیئت

اینکه طرح همسو با جنبههای اخالقی باشد الزم است که

استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران)

ازپیش برمبنای ارزشهای استفادهکننده نهایی مشخص شود

و لورا فردریش (مشاور فنی هیئت استانداردهای بینالمللی

که موفقیت واقعی چگونه خواهد بود ،و سنجهها بهگونهای

اخالق حرفهای برای حسابداران) ،اعضای انجمن حسابداران

تعیین شود که نهتنها مزیتها ،بلکه آثار زیستمحیطی و

خبره کانادا و نویسندگان مقاله روشنگرانه ،با اشاره به

اجتماعی بهطور مناسبی اولویتبندی شوند .این شیوه طراحی

موضوعهای ذکرشده در این مقاله ،نکتههای برگزیده آن را

با ترسیم مجموعه متنوعتری از دیدگاهها و ضوابط ،موجب

ارائه دادند.

افزایش نواوری میشود.

آنها پرسشهای مهم پیشآمده را مطرح کردند و نمایندگان
را بهچالش کشیدند تا به راهکارهای عملی پیشرو برای حرفه

آموزش و یادگیری حرفهای در عصر دیجیتال

بیندیشــند .این بررســی ،زمینه کلی برای دیگر نشســتهای

آن ماری ویتاله )( (Anne-Marie Vitaleرئیس شورای

انگیزشی و گفتگوهای جانبی را فراهم آورد.

بینالمللی آموزش حسابداری فدراسیون بینالمللی حسابداران)

تصمیمگیری و تفکر انتقادی در دنیای دادهمحور

میرود که سرعت تغییر ادامه یا افزایش یابد و انتظار میرود که
بسیاری از نقشهای حسابداری سنتی ،کاهش یابد.

(دانشیار در رشته سیستمهای مدیریت ) (MISدر دانشگاه

الزامهای شایســتگی همانند الزامهایی که در استانداردهای

سایمون فریزر ) )(Simon Fraserبه تفاوت میان

بینالمللــی آموزش وجود دارد ،بر مهارتهــای مورد نیاز برای

مدلهای بسیار سخت و پیچیده پرداخت ،مدلهایی از تفکر و

انتقــال و کیفیتبخشــیدن به بســیاری از نقشــهای جدید و

تصمیمگیری را شرح داد که بهطور معمول وجود دارند ،اما

هیجانانگیــز تمرکز دارند که در حال شــکلگیری هســتند.

بعضی از موارد دچار نقص هستند و به بررسی لزوم استدالل

رشد مهارت ،فرایندی اجباری و مستمر است؛ زیرا تغییرهای

منطقی و تفکر انتقادی پرداخت که به ما در مدیریت چالشهای

فنــاوری برکارهایی کــه حســابدار حرفهای انجــام میدهد،
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در این نشست ،دکتر پیتر تینگلینگ )(Peter Tingling

به نمایندگان یاداوری کرد که آینده همین االن است و انتظار
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حسابداران حرفهای باید بتوانند
انتقادی بیندیشند و از جنبه اخالقی استدالل کنند
کنجکاو باشند و برای مدیریت پیچیدگی و
استفاده از فرصتها و خواستههای جدید
بهطور موثر همکاری کنند

نحــوه انجام آن ،و نحوه یادگیری ،تاثیرگذار اســت .آن ماری

فناوریهای دگرگونساز  -پیامدهای اخالقی برای

به حســابداران حرفهای تازهکار و باتجربه در ایجاد مهارتهای

جان کر )( (John Kerrرئیس شرکت تجاری کین و

ویتاله بــه بیان امکانی پرداخت کــه واقعیت مجازی در کمک

سازمانها

توانمندسازی فراهم میسازد.

کارتا ) )(Kin&Cartaبحث خود را با اشاره به اثر کلیتون

طرز فکر حسابدار حرفهای آینده

آلیس دیکین )( (Alice Deakinمدیر اجرایی یادگیری در
انجمن حسابداران رسمی اسکاتلند) بر اساس ایدههایی که آن
ماری ویتاله به اشتراک گذاشت ،نقشهای حسابداران حرفهای
در آینده ،طرز فکری که برای پیشرفت در این نقشها الزامی
است و آنچه که سازمانهای حرفهای حسابداری برای حمایت
از حسابداران حرفهای میتوانند در حال و آینده انجام دهند را
باز کرد.
خواســتههای اجتماعــی و فناوریهــای در حــال تحــول،
فرصتهای درخورتوجهی را ایجاد میکنند؛ هرچند که مطمئن
نیســتیم نقشــهای آینده ما چه خواهد بود ،امــا میتوانیم به
شــکلدهی آینده کمک کنیم و مهارتهایی را ایجاد کنیم تا در
نقشهای جدید بهخوبی در خدمت ما باشند.
طرز فکر ما باید بهگونهای باشد که بدون شک ،بیاطمینانی
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را بپذیــرد تا بهطور مداوم در هر مرحله و به هر شــکل ممکن
بهدنبال یادگیری باشد.
در هماهنگی با بیانیه نقش و طرز فکر هیئت استانداردهای
بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران )،(IESBA
وجود شجاعت اخالقی و حفظ ذهنی پرسشگر که با اطالعات
تولیدشــده توسط انسان و ســامانه هدایت میشود ،در کسب
موفقیت الزامی است.

کریستنسن ) ،(Clayton Christensenنویسنده کتاب
دشواریهای مبتکران ارائه داد.
جــان کر در مورد ابعــاد مهم فناوری دگرگونســاز صحبت
کرد کــه بر نحوه ایجاد اصول اخالقی بنیادین در ســازمانهای
ما تاثیرگذار اســت؛ مانند ســرعت ،مقیاس ،دامنه ،پیچیدگی
و نــواوری و تاثیر مالــی برای بنیانگذاران ،ســرمایهگذاران و
کارمندان.
وی هشــدار داد که روحیه «حرکت ســریع و توقف اوضاع»،
میتواند منجر به عواقب ناخواســته وحشتناکی شود و پیشنهاد
کرد که حسابداران حرفهای میتوانند با کمک به تهیه چارچوبی
برای کاهش سرعت تصمیمها و اطمینانیافتن از این که اصول
اخالقی ســازمان از مواردی نیست که در هنگام حرکت سریع
دچار وقفه شــود ،بهخوبی به سازمان کمک کنند .او همچنین
تاکید کرد که شــجاعت اخالقی و فرهنگ سازمانی قوی برای
سازمان الزامی است تا اطمینان پیدا شود که نگرانیها رفع شده
و بهیقین به آنها رسیدگی شده است.

گفتگوهای جانبی

در گروههای جانبی ،نمایندگان به پرسشهایی رسیدگی کردند
درباره این که چگونه این حرفه با توجه به دنیای در حال
رشد میتواند پیشرفت و تضمین کند که ما بهعنوان رهبران
اخالقی و مشاوران مورد اعتماد میتوانیم در راستای تداوم
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استحکام ارزش پیشنهادی حرفه ،همچنان مربوط بمانیم.

فدراســیون و حســابدار رســمی ســازمان راهبرد امــور مالی

ایدهها گسترده و متنوع بودند ،اما چندین موضوع بهدست

انگلستان جمعبندی بسیار خوبی برای خاتمه این میزگرد ارائه

آمد:

داد و بر اهمیت ادامه کار حرفه در این زمینه تاکید کرد.

• انتظارهای اجتماعی و فناوریهای نوپدید و دگرگونساز
عوامل اصلی بیاطمینانی ،پیچیدگی و تغییر در اولویتهای

گامهای بعدی

سازمانی هستند.

بهدنبال این رویداد ،مجموعهای از مقالهها نوشته شد که تا

• نقش حسابدار حرفهای همچنان گسترش مییابد .هنگامی

موضوعهای مهم ارائهشده در مقاله روشنگرانه را بهطور کاملتر

که توانایی خودکارسازی در انجام وظایف فنی بیشتر میشود،

بررسی کند ،دیدگاهها و توصیههای نمایندگان حاضر در این

حسابداران حرفهای بیشتر در خصوص تفکر راهبردی،

رویداد را بهصورت کاملتر بهاشتراک بگذارد و رهنمود عملی

مدیریت انتظارهای پیچیده و متناقض ،مدیریت بیاطمینانی

برای حسابداران حرفهای و سازمانهای حرفهای حسابداری

و بحران و نشاندادن رهبری و نظارت مستحکم ،فراخوانده

ارائه دهد؛ بهگونهای که موجب تکامل حرفه در راستای رفع

میشوند.

نیازهای متغیر ذینفعان شود .این مقالهها همچنین از کار مداوم

• حرفه برای پاسخگویی به نقشها و چالشهای جدید ،باید

کارگروه فناوری هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای

اطمینان پیدا کند که حسابداران تازهکار و با تجربه دارای

برای حسابداران و دیدگاههای متنوع ذینفعان که از طریق

مهارتهای فنی مناسب ،ازجمله تفکر دادها و سامانهها

اطالعرسانی اقدام فناوری گرداوری شدهاند ،آگاهی دادند.

هستند ،که بخشی از برنامههای حرفهای سنتی ما نبوده است.

این مجموعه ،موضوعهای بههم پیوســته اما متمایز زیر را

مهمتر از همه اینکه ،حسابداران حرفهای باید بتوانند انتقادی

شامل میشود که موضوعهای میزگرد را ادامه میدهد:

بیندیشند ،از جنبه اخالقی استدالل کنند ،کنجکاو باشند و

• پیچیدگی و حسابدار حرفهای،

برای مدیریت پیچیدگی و استفاده از فرصتها و خواستههای

• فناوری یک شمشیر دو لبه است،

جدید ،بهطور موثر همکاری کنند .همچنین باید میان این

• شناسایی و کاهش جانبداری و اطالعات اشتباه یا نادرست ،و

مورد با درک عناصر مهمی که حرفه از آن جهتها مورد اعتماد

• طرز فکر و توانمندسازی مهارتها.

است ،یعنی مدیریت ریسک ،سنجش دامنه وسیعی از عوامل،

این مقالهها از طریق فدراسیون بینالمللی حسابداران ،انجمن

و کنترل و تایید دادهها توازن ایجاد کنند.

حســابداران خبره کانادا و انجمن حسابداران رسمی اسکاتلند ،با

• سازمانهای حرفهای حسابداری در اطمینان از اینکه

انتشار اولین مقاله در ماه مه  2021در دسترس خواهند بود.

استانداردها ،برنامههای آموزش حرفهای و منابع اعضا از
توازن مناسب بین مهارتهای فنی ،توسعه شایستگیهای

پانوشتها:

توانمندساز و تضمین رعایت الزامهای پیرامون شفافیت و

1- Technological Disruption
2- Complex

پاسخگویی پشتیبانی میکنند ،نقش مهمی ایفا میکنند .برای

3- Complicated

منجر به پذیرش حقیقت درمیان اعضا در همه نقشها شود.
• حرفه حسابداری باید جسور و آیندهنگر باشد تا در این
دورههای بهسرعت در حال تحول ،پیشرفت کند و بتواند
قدرت عصر دیجیتال را به کنترل در آورد ،بدون اینکه
مسئولیت پایش منافع عمومی را از دست بدهد.
کوین دانســی ) (Kevin Danceyمدیر اجرایی ارشــد

منبع:

. Friedrich, B., Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change: Event Highlights, IFAC,
MAY 12, 2021
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اثربخشی آنها ،باید بهگونهای به اعضا اطالعرسانی شود که

4- Spark Sessions
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