
تیر و مرداد 6139۷
نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ 31۵ و 31۶

حسابدار

ضابطهگذاری

ساختار 
ضابطه گذاری 
حسابداری
 و حسابرسی:
تجربهی
ایاالتمتحده
وبینالملل

شاهرخ شهرابی

نویسنده:
راج گناناراجاه

ترجمه: 

مقدمه
اســتانداردهای حســابداری و حسابرسی در ایاالت 
متحده توســط نهادهای مختلــف فدرالی، ایالتی، و 
خودانتظام تدوین و ترویج می شوند. این استانداردها 
هم چنین تحت تاثیر افراد شــاغل در کســب وکار، 
سازمان های غیرانتفاعی، و نهادهای دولتی قرار دارند. 
از آن  جا که نیازهای اطالعاتی در بخش های مختلف 
اقتصاد متنوع اســت، اســتانداردهای حسابداری و 
حسابرســی متفاوتی نیز برای ایــن بخش ها تدوین 
شــده اســت. در بخش خصوصی، صورت های مالی 
برای ارائه ی گــزارش درباره ی نحوه ی اســتفاده از 
منابع در راســتای کسب ســود و توسعه ی تجارت 
یــا توضیــح دالیل زیــان و تبیین احتمــال نجات 
کســب وکار در بلندمدت به کار گرفته می شــود. در 
مقابل، نهادهای بخش عمومی گزارش های خود را با 
هدف تشریح نحوه ی استفاده از منابع در جهت ایجاد 
منافع برای شهروندان منتشر می کنند. دولت محلی 
و ایالتــی اســتانداردهای متفاوتــی از دولت  فدرال 
دارند. به همین دلیل، اســتانداردهای حســابداری و 
حسابرســی ایاالت متحده را می توان در سه حوزه ی 

زیر تقسیم بندی کرد:
الف. استانداردهای بخش خصوصی،

ب. استانداردهای بخش عمومی، دولت فدرال، و
پ. اســتانداردهای بخش عمومی، دولت های محلی 

و ایالتی
)نمودار 1، نهادهای اســتاندارد گذار این سه حوزه را 

نمایش می دهد(

اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی کــه در 
حوزه ی مبــادالت عمومی ایجاد شــده اند، موضوع 
نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار )کمیسیون( 
هســتند. کنگره ی ایاالت متحده بر این کمیسیون 
نظــارت دارد، و بودجــه ی آن را به صورت ســاالنه 
تصویــب می کند. این اســتانداردها بــا عنوان کلی 
اصول حســابداری پذیرفته ی  همگانی ایاالت متحده         

)US GAAP( شناخته می شوند.

در حال حاضر، کمیســیون، هیئت اســتانداردهای 
حســابداری مالــی )FASB(، زیــر نظــارت بنیاد 

حســابداری مالی)FAF(، را به عنوان نهاد ذی صالح 
انتشــار این اصول به رســمیت می شناســد. پس از 
نابســامانی های مالی دهه ی نخســت سده ی جاری 
میــالدی، قانون ساربینز-آکســلی، هیئت نظارت بر 
حســابداری شــرکت های عــام )PCAOB( را برای 
نظارت بــر حرفه ی حسابرســی در بخش خصوصی 
ایجاد کرد. کمیسیون، مســئولیت نظارت بر این دو 

هیئت را بر عهده دارد. 

در بخش عمومی، هیئت مشــورتی اســتانداردهای 
حســابداری فدرال )FASAB( بــا هدف وضع کردن 
استانداردهای گزارشــگری مالی دولت فدرال ایجاد 
شــده اســت؛ در کنــار آن، هیئت اســتانداردهای 
حســابداری دولتی )GASB( نیز به عنوان بخشی از 
بنیاد حسابداری مالی )FAF( مسئولیت وضع کردن 
اســتانداردهای حسابداری دولت های ایالتی و محلی 
 )GAO( را بر عهده دارد. اداره ی حســاب دهی دولت
نیز مســئولیت وضع کردن استانداردهای حسابرسی 
نهادهــای دولت فدرال را بر عهده دارد. بســیاری از 
اصول بنیادین بین نظرات دو هیئت یادشده مشترک 
اســت؛ ولی هر ایالــت یا حوزه اختیــار دارد تا بین 
پذیرش کامل و بدون تغییر اســتانداردهای "هیئت 
اســتانداردهای حســابداری دولتی"، یا تعدیل آن، 
دســت به انتخاب بزند. استانداردهای حسابرسی اما 

برای دولت های محلی و ایالتی متفاوت اند.

در کنار بحث های مرتبط با نهادهای استانداردگذار/
ضابطه گذار، دو موضوع سیاست گذاری می تواند توجه 
سیاست مداران و سرمایه گذاران را به خود جلب کند. 
نخســت، رابطه ی بین اســتانداردهای حسابداری و 
حسابرسی ایاالت متحده با دیگر کشورها است. به طور 
مشــخص، بحث هایی درباره ی این که استانداردهای 
حسابداری و حسابرسی بین المللی باید تا چه میزان 
بر اصول حسابداری و حسابرسی پذیرفته ی  همگانی 
این کشــور تاثیر بگذارند. دومی آن که چه میزان از 
ریسک تجاری باید بر مبنای مسائل پایداری ارزیابی 
شود. به طور مثال، سرمایه گذاران از شرکت ها انتظار 
دارند تا درباره ی مســائل مرتبط با  "محیط زیست ، 
اجتماعی، و راهبری )ESG(" پاسخ گـــــو باشـند. 
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بخش خصوصیدولت فدرالدولت های ایالتی و محلی

حسابرسی                   حسابداریحسابرسی               حسابداریحسابرسی                   حسابداری

FAF: بنیاد حسابداری مالی
GASB: هیئت استانداردهای حسابداری دولتی

GAO: اداره ی حساب دهی دولت )دیوان محاسبات(
OMB: دفتر مدیریت و بودجه

TREASURY: وزارت خزانه داری
PCAOB: هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام

FASAB: هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال

FAF: بنیاد حسابداری مالی
FASB: هیئت استانداردهای حسابداری مالی

SEC: کمیسیون بورس و اوراق بهادار
PCAOB: هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام

حسابرسان 

نهادها
FAF

GASB

GAOSEC

PCAOB

TREA
SURYOMBGAO

FASABFASB

FAF

نمودار 1- نهادهای استانداردگذار حسابداری و حسابرسی در ایاالت متحده

از این رو، هیئت اســتانداردهای حسابداری پایداری 
)SASB( مجموعه ای از اســتانداردهای مشــروط را 

برای بخش خصوصی وضع کرده است.

بخش خصوصی
گزارشــگری مالی در بخش خصوصی، از راه انتشــار 
اطالعات درســت و کمــک به تخصیــص اثربخش 
ســرمایه بیــن شــرکت ها و ســرمایه گذاران، منافع 
اقتصادی گسترده ا ی به همراه دارد. نمودار 2 ذی نفعان 
گزارشگری مالی در بخش خصوصی را نشان می دهد.

حسابداری
استانداردهای حســابداری در واقع قراردادهایی بین 
اعضای حرفه )حســابداران، حسابرسان، و نهادهای 
ضابطه گذار( برای تعیین اقالمی از صورت های مالی 
هستند که باید ارزش گذاری و گزارش شوند. یکی از 
اختیاراتی که کنگره به کمیســیون اعطا کرده است، 
اختیار قانونی وضع کردن استانداردهای حسابداری 

برای بخش خصوصی است.

صورت هــای مالــی شــرکت های عمومی مشــابه 
شــرکت های خصوصی شامل ترازنامه، و صورت های  

نمودار 2 - ذی نفعان صورت های مالی حسابرسی شده ی بخش خصوصی

نهادهای 
نظارتی

سهام داران

صورت های مالی 
حسابرسی شده

مشتریان

بانک ها

تأمین کنندگان

سرمایه گذاران

سایر ذی نفعان

دریافت کنندگان 
اعانه

اتحادیه های 
کارگری

رقیبان

ســود  و زیان، حقوق صاحبان سهام، و گردش وجوه 
نقد اســت. نمایــه ی 1 صورت های مالی ســاالنه ی 
قابل انتشــار توســط نهادهای بخش هــای مختلف 

را نشــان می دهد. به دلیل تفاوت ماهیت بخش های 
عمومــی و خصوصی، شــاید برخــی از صورت های 
مالی در حوزه های مختلف یکســان نباشند. به عالوه، 
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نمایه ی 1 - مقایسه ی صورت های مالی در سه بخش خصوصی، فدرال، و دولت های ایالتی و محلی
بخش خصوصی*دولت فدرال**دولت های محلی و ایالتی***

صورت سود و زیانصورت وضعیت عملیات ها و تغییر در وضعیت خالصصورت فعالیت ها

ترازنامهترازنامهصورت وضعیت خالص )دارایی ها(

صورت حقوق صاحبان سهامصورت وضعیت عملیات ها و تغییر در وضعیت خالصصورت وضعیت خالص )دارایی ها(

صورت گردش وجوه نقدصورت تغییر در تراز نقدی از بودجه ی مشخص و دیگر فعالیت هاصورت فعالیت ها

نصورت بهای خالصاطالعات مکمل الزامی / م

نصورت مغایرت بهای خالص عملیات و مازاد )کسری( بودجه ی مشخصاطالعات مکمل الزامی / م

نصورت وضعیت بیمه ی اجتماعیاطالعات مکمل الزامی / م

یادداشت های همراهیادداشت های همراهیادداشت های همراه

گزارش تصمیمات مدیریت و تجزیه و تصمیمات مدیریت و تجزیه و تحلیل آنتصمیمات مدیریت و تجزیه و تحلیل آن
µتحلیل شرایط مالی و نتایج عملیات

گزارش تصمیمات مدیریت و تجزیه و راهنمای شهروندان درباره ی گزارش مالی دولت ایاالت متحدهنامه ی پوششی گزارش
تحلیل شرایط مالی و نتایج عملیات

گزارش تصمیمات مدیریت و تجزیه و اطالعات مکمل الزامیاطالعات مکمل الزامی
تحلیل شرایط مالی و نتایج عملیات

گزارش تصمیمات مدیریت و تجزیه و بودجه ی دولت ایاالت متحده¥بخش آماری
تحلیل شرایط مالی و نتایج عملیات

*. چندین صورت مالی که در بخش دولتی وجود دارد، در بخش عمومی کاربرد ندارد یا نامربوط هستند.

**. صورت های مالی که در پیوند زیر به آنها اشاره شده است از گزارش مالی ساالنه ی دولت ایاالت متحده برای سال مالی 2015 استخراج شده است- آن 
صورت های مالی که در نمایه ی 1 مبنایی برای مقایسه ی صورت های مالی بخش خصوصی با بخش عمومی فرآهم آورده است. صورت های مالی هر نهاد دولتی 

می تواند با توجه به عملکرد و اهداف آن با صورت های مالی فدرال فهرست شده در این نمایه متفاوت باشد. )برای اطالعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید:  
 Department of the Treasury, Financial Report of the United States Government - Fiscal Year 2016, January 12, 2017,(

 ).https://www.fiscal.treasury.gov/fsreports/rpt/finrep/fr/fr_index.htm

 )Comprehensive Annual Financial Report )CAFR(( صورت های مالی فهرست شده در پیوند زیر دربرگیرنده ی گزارش مالی جامع ساالنه .***
برای ایالت اوهایو و شهر نیویورک )سال مالی 2016( است. دیگر ایالت ها یا بخش های سرزمینی ممکن است به علت تفاوت در الزامات قانونی صورت های مالی 
متقاوتی داشته باشند. در این فهرست تنها صورت های مالی همه شمول دولت ارائه شده و به حساب های مستقل صورت های مالی اساسی مانند حساب مستقل 

اموال، حساب مستقل بازنشستگی، و دیگر موارد اشاره نشده است. برای اطالعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید: 
 Comprehensive Annual Financial Report - The State of Ohio - Fiscal Year Ended June 30, 2016, December 22, 2016,(

)http://obm.ohio.gov/StateAccounting/financialreporting/cafr.aspx

همچنین، دیگر شهرها و دولت های محلی با توجه به قوانین مربوط و الزامات خود ممکن است گزارش های مالی متفاوت دیگری نیز ارائه کنند. 

µ. برخی اقالم صورت های مختلف و جداول در بخش دولتی ممکن است شبیه گزارش تصمیمات مدیریت و تجزیه و تحلیل شرایط مالی و نتایج عملیات در 
بخش خصوصی باشد. ولی بیشتر اقالم یا مربوط نیستند یا ارائه نمی شوند. 

¥. برای اهداف ارائه ی این نمایه، بودجه ی دولت ایاالت متحده دربرگیرنده ی همه ی جداول پشتیبان است. برای اطالعات بیشتر به پیوند زیر مراجعه کنید:
(Office of Management and Budget, Budget of the U.S. Government, February 9, 2016, https://www.whitehouse.
gov/omb/budget(

 



9 تیر و مرداد 139۷
نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r31۶ شمارۀ 31۵ و

حسابدار

صورت های مالی در یک بخش مشــخص، با توجه به 
نوع کســب وکار و فعالیت، دربرگیرنده ی اطالعات با 

ویژگی های کیفی متفاوتی باشد.

ارائه ی گزارش ســاالنه به کمیســون بورس و 
اوراق بهادار

در ایــاالت متحــده، "قوانین فــدرال اوراق بهادار" 
شــرکت های عام داخلی و خارجی را ملزم به انتشار 
مستمر اطالعات عملکردشــان می کند. شرکت های 
داخــل ایاالت متحده باید گزارش ســاالنه  ی خود را 
در قالب فرم k-10، گزارش های فصلی خود را قالب 
فرم Q-10، و رویدادهای جاری خود را در قالب فرم 
k-8 ارائه کنند. فرم k-10 شــامل اطالعات جامعی 
درباره ی عملکرد شــرکت از جمله صورت های مالی 

حسابرسی شده است. 
 

شــرکت های خارجی فعال در بازار ســرمایه ی این 
کشــور نیز باید صورت های مالی متفاوت، ولی قابل 
مقایســه با این صورت هــا، را ارائه کنند. از آن جا که 
انتظار می رود ایاالت متحده ســرانجام استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی )IFRS( را بپذیرد، 
کمیســیون در ســال 2007 الزامات ناشــران اوراق 
بهادار خصوصی خارجی را تغییر داده اســت. پیش 
از این تاریخ، شــرکت های داخلی و خارجی الزامات 
یکســانی برای ارائه ی گزارش های خود داشتند. ولی 
به منظور جلوگیری از خروج شرکت های خارجی از 
بورس های آمریکا، کمیسیون به شرکت های خارجی 
 F-20 اجازه داد به انتخاب خود یکـــــی از دو فـرم
 US بــر مبنای( k-10 یــا فرم )IFRS بــر مبنای(

GAAP( را تکمیل و ارائه کنند. 

ارائه ی گزارش ساالنه به سهام داران
کمیســیون، ارائه ی  اطالعات ســاالنه به سهام داران 
را الزامی کرده اســت. ارائه ی "اطالعات ســودمند 
برای تصمیم گیــری و رای دهی"، اطالعاتی ضروری 
درباره ی شــرکت برای ســهام داران فرآهم می آورد. 
چنین اطالعاتی، راهی را برای سهام داران می گشاید 
تا تصمیمات هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت و 
انتخاب اعضای هیئت مدیره و پاداش مدیران را تحت 

تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ارائه ی گزارش ساالنه 
به سهام داران با ارائه ی فرم k-10 متفاوت است. این 
فرم دربرگیرنده ی جزییات بیشتری درباره ی وضعیت 
مالی شــرکت نســبت به صورت های مالی ساالنه ی 
ارائه شده به سهام داران است. البته برخی از شرکت ها 
شاید گزارش ســاالنه در قالب فرم k-10 را به جای 
تهیه ی مجموعــه ای جداگانه از صورت های مالی در 
اختیار ســهام داران قرار دهند. ناشــران اوراق بهادار 
خصوصی خارجی ملزم به رعایت الزامات مشابهی با 

شرکت های داخلی هستند.

حسابرسی
در بخش خصوصی، کســب اطمینان مســتقل برای 
ذی نفعان و سهام داران توســط اشخاص ثالث صاحب 
صالحیت مانند حسابرسان فرآهم می شود. حسابرس 
باید اظهارنظری حرفــه ای و بی طرفانه درباره ی ارائه ی 
منصفانه ی صورت های مالی و کفایت افشــا از تمامی 
جنبه های بااهمیت و تطابقت آن ها با "اصول حسابداری 
پذیرفته ی همگانی" در بازه ی زمانی مشخصی ارائه کند.

کمیســیون دارای اختیار نظارت بر "هیئت نظارت بر 
حســابداری شرکت های عام" شــامل تصویب قوانین، 
اســتانداردها، و بودجه ی آن اســت. طبق قانون داد-

فرانک، که بخش هایی از قانون ساربینز-آکسلی را اصالح 
کرد، تامین مالی فعالیت های این هیئت عمدتاً از طریق 
دریافت "کارمزدهای حمایت حســابداری 1" ســاالنه 
است، که از ارزیابی شرکت های عام و دیگر ناشران اوراق 
بهادار و هم چنین معامله گران ثبت شــده نزد کمیسون 

دریافت می شود. 

COSO چارچوب
هم زمــان با ایجــاد هیئــت نظارت بر حســابداری 
ساربینز-آکسلی شرکت های  قانون  عام،  شرکت های 
عــام را ملزم به ارائــه ی ارزیابی مدیــران از کنترل 
داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت و اظهارنظر 
حسابرس مستقل نسبت به آن کرده است. طبق بخش 
404 قانون ساربینز-آکســلی مدیران شــرکت های 
عام ملزم به انتخاب یــک چارچوب کنترلی و انجام 
ارزیابی ســاالنه ی اثربخشــی طراحی و پیاده سازی 

کنترل داخلی شرکت بر مبنای آن چارچوب هستند. 
یکی از چارچوب های کنترلی که به صورت گســترده 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، توسط "کمیته ی 
 ")COSO( سازمان های حامی کمیســیون تریدوی
تدوین شده است. کوزو در ابتدا برای بهبود عملکرد 
سازمانی و راهبری از طریق کنترل داخلی، مدیریت 
ریســک ســازمان، و پیش گیری موثر از وقوع تقلب 

برای بخش خصوصی توسعه داده شده بود. 

کنترل داخلی کمیسیون بورس و اوراق بهادار- 
الزامات چارچوب یک پارچه

الزامــات قانــون ساربینز-آکســلی برای  یکــی از 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار، الزام شــرکت های 
عام به ارائه ی گزارش ســاالنه حــاوی )1( بیانیه ی 
مســئولیت مدیریت درباره ی ایجــاد و حفظ کفایت 
ســاختار و رویه های کنترل داخلــی و )2( ارزیابی 
مدیریت درباره ی ســاختار و رویه های کنترل داخلی 
حاکم بر گزارشگری مالی اســت. طبق قانون نهایی 
منتشرشــده توسط کمیســیون، گزارش های ساالنه 
درباره ی کنترل داخلی باید دربرگیرنده ی موارد زیر 

باشند:
بیانیه ی مسئولیت مدیریت درباره ی ایجاد و حفظ   
کفایت ساختار و رویه های کنترل داخلی حاکم بر 

گزارشگری مالی شرکت
بیانیــه ی اعالم انتخاب چارچــوب کنترل داخلی   
به کار گرفته شــده بــرای ارزیابی اثربخشــی این 

کنترل داخلی
ارزیابی مدیریت درباره ی اثربخشی کنترل  داخلی   

در پایان دوره ی مالی، و
ارائــه ی گــزارش اظهارنظر حســابرس درباره ی   

ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی

دولت فدرال
مالیات دهندگان انتظــار دارند دولت منابع اقتصادی 
آن ها را به صــورت کارآ و اثربخش بــه کار گیرد. در 
حال حاضر، بحث های مهمی دربــاره ی عدم انتقال 
هزینه ی ایجاد منافــع و خدمات به مالیات دهندگان 
نسل آینده توسط شهروندان کنونی در جریان است. در 
نتیجه، ارزیابی دوره ای مبنی بر بهبود یا افول وضعیت 
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نمودار 3 - ذی نفعان صورت های مالی حسابرسی شده ی دولت فدرال

دولت های 
ایالتی و محلی

مالیات دهندگان

صورت های مالی 
حسابرسی شده

کنگره

تأمین کنندگان

اتحادیه های 
کارگری

سایر ذی نفعان

دریافت کنندگان 
اعانه

بانک ها

بازرسان نهادهای 
عمومی

اداره ی 
حساب دهی 

دولت

مالی دولت نه تنها از چشم انداز اقتصادی، بلکه از منظر 
سیاسی و اجتماعی نیز بااهمیت شده است. 

صورت های مالی دولت ایاالت متحده و نهادهای وابسته 
به آن، تصویری جامع از نحوه ی مدیریت درآمد مالیات 
و اثربخشی ارائه ی خدمات توسط دولت فدرال را برای 
مردم و کنگره فرآهم می آورد. صورت های مالی، وضعیت 
و شــرایط مالی، درآمدها/هزینه ها، دارایی ها/بدهی ها، 
دیگر مســئولیت ها، تعهدات، و موضوعات مالی دولت 
ایاالت متحده را گــزارش می کند. نمودار 3  ذی نفعان 

گزارشگری مالی دولت فدرال را نشان می دهد. 

اگرچه اصول اساسی حسابداری و حسابرسی در دولت 
فدرال با بخش خصوصی هم پوشــانی دارد و تا حدود 
زیــادی از آن پیروی می کند، ولــی نتایج مورد انتظار 
متفاوت است. بنابراین، استانداردهای گزارشگری مالی 
و حسابرســی در بخش دولت فــدرال نقطه ی تمرکز 

متفاوتی نسبت به بخش خصوصی دارد. 

حسابداری
اســتانداردهای وضع شــده توســط هیئت مشورتی 
استانداردهای حســابداری فدرال )FASAB( به عنوان 
اصول حســابداری پذیرفته ی همگانی در گزارشگری 
مالی نهادهای فدرال در نظر گرفته می شود. این هیئت 
توسط اداره ی حســاب دهی دولت )دیوان محاسبات(، 
وزارت خزانــه داری، و دفتر مدیریت و بودجه راه اندازی 
شده است. مطابق بیانیه ی هیئت مشورتی استانداردهای 
حسابداری فدرال، گزارشگری مالی فدرال چهار هدف 
را دنبال می کند که برگرفته از نیازهای اظهارشــده ی 
استفاده کنندگان کنونی و بالقوه ی اطالعات مالی فدرال 
است و چارچوبی را برای ارزیابی نظام گزارشگری موجود 

دولت فدرال فرآهم می آید. این اهداف عبارتند از:

الزام بودجه ای: گزارشگری مالی فدرال باید دولت را در 

حساب دهی تخصیص منابع مالیاتی یاری دهد. این نظام 
گزارشگری باید اطالعاتی را فرآهم آورد که ذی نفعان را 
در ارزیابی منابع بودجه ای تحصیل/مصرف شده، وضعیت 
منابع بودجــه، انطباق مصارف و هزینه ها با عملیات، و 

وضعیت منابع کمک کند.

اجرای عملیات: گزارشگری مالی فدرال باید اطالعاتی 

درباره ی ارزیابی خدمــات، اقدامات، هزینه های اجرای 
دولت،  برنامه های  دســتاوردها،  برنامه ها/فعالیت هــا، 
هزینه های مربوط، و کارآیی و اثربخشی مدیریت دولت 

درباره ی دارایی ها و بدهی ها به دست دهد.

مباشرت: گزارشــگری مالی فــدرال باید در ارزیابی 

عملیات دولت و سرمایه گذاری برای دوره ی مشخص 
و چگونگی تغییر شرایط دولت و مردم در حال حاضر 
و تغییــرات احتمالی در آینده اطالعات مفیدی ارائه 
دهد. گزارشــگری مالی فدرال باید بتواند اطالعاتی 
درباره ی افول یا بهبود وضعیت دولت، کفایت بودجه، 
حفظ کیفیت خدمات، و تامین رفاه شــهروندان ارائه 

کند.

ســامانه ها و کنترل ها: گزارشــگری مالی دولت باید 

ذی نفعــان را در ارزیابی ســامانه های مدیریت مالی 
و کنترل هــای داخلی حســابداری و اداری به منظور 
اطمینــان از کفایت انطبــاق با قوانیــن، حفاظت از 

دارایی هــا، و نگهداری مســتندات کافی برای ارزیابی 
عملکرد یاری دهد.

حسابرسی
گزارش هــای مالی نهادهای فــدرال و دولت ایاالت 
متحده توسط بازرسان عمومی، موسسات حسابرسی 
مســتقل، یــا اداره ی حســاب دهی دولــت مــورد 
حسابرسی قرار می گیرند. اداره ی حساب دهی دولت، 
نهادی مســتقل و بی طرف و تحت نظــارت کنگره 
اســت. وظیفه ی این اداره کمک به کنگره در ایفای 
مســئولیت های مرتبط با قانون اساســی است، و آن 
را در جهت بهبود عملکرد و اطمینان از حســاب ده 
نگاه داشــتن دولت فدرال در راســتای حفظ منافع 

مالیات دهندگان یاری می رساند.

انتشــار  وظیفــه ی  دولــت  حســاب دهی  اداره ی 
"استانداردهای پذیرفته ی   همگانی حسابرسی دولت 
)GAGAS(" را بر عهده دارد. این اســتانداردها که 
به عنوان "کتاب زرد" شــناخته می شوند، چارچوبی 



11 تیر و مرداد 139۷
نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r31۶ شمارۀ 31۵ و

حسابدار

نمودار 4 -  ذی نفعان صورت های مالی حسابرسی شده ی ایالت ها و دولت های محلی   

دولت های 
ایالتی و محلی

مالیات دهندگان

صورت های مالی 
حسابرسی شده

نهادهای 
قانون گذار

تأمین کنندگان

اتحادیه های 
کارگری

سایر ذی نفعان

دریافت کنندگان 
اعانه

بانک ها

بازرسان نهادهای 
عمومی

حسابرسان 
ایالتی و محلی

را برای انجام حسابرســی فرآهم می آورند. برخی از 
ســازمان ها داخل دولت فدرال از ترکیب حسابرسان 
داخلی و حسابرســان مســتقل اســتفاده می کنند. 
فــارغ از آن که کــدام گروه از حسابرســان عملیات 
حسابرسی را اجرا می کنند، این عملیات باید مطابق 
"اســتانداردهای پذیرفتــه   ی همگانی حسابرســی 

دولت" باشد.

مشــابه الزامات بخــش خصوصی، "اســتانداردهای 
پذیرفته ی  همگانی حسابرسی دولت" نیز گزارشگری 
مالــی فدرال را ملزم به افشــا رعایت قوانین، ضوابط، 
مقــررات، و موافقت نامه های مصرف وجــوه موثر بر 
صورت هــای مالــی نهادها دولتی می کنــد. عالوه بر 
چارچــوب کوزو برای رویه ها و سیاســت های کنترل 
داخلی، "استانداردهای پذیرفته ی   همگانی حسابرسی 
دولتی" نیز به کارگیری استانداردهایی را برای کنترل 
داخلــی در دولت فدرال و اســتفاده از ابزار ارزیابی و 
مدیریــت کنتــرل داخلی که به طور مشــخص برای 
نهادهای دولت فدرال توسط اداره ی حساب دهی دولت 

به وجود آمده است را توصیه می کند.  

دولت های ایالتی و محلی
صورت هــای مالی منتشرشــده توســط ایالت ها یا 
دولت هــای محلــی نمایش دهنــده ی وضعیــت و 
شــرایط مالی، درآمدهــا و هزینه هــا، و دارایی ها و 
بدهی، و دیگر مســئولیت ها و تعهدات آن ها اســت. 
"گزارش مالی جامع ســاالنه 2" که توسط هر ایالت 

یا حــوزه ی محلی منتشــر می شــود، همان هدف 
صورت های مالی منتشرشده توسط شرکت های عام 
برای ســرمایه گذاران در جست وجوی آن ها را دنبال 
می کند. این صورت های مالی و گزارش های ســاالنه 
ابزاری برای ارائه ی  اطالعــات به ذی نفعان چندگانه  

است که در نمودار 4 ذکر شده اند.
 

از آن جا که قانون اساســی ایــاالت متحده، قدرت 
دولــت فــدرال را در ارتباط با موضوعــات بااهمیت 
درون حوزه های ایالتی محدود کرده است، هر ایالت 
یــا قلمرو در انتخاب اســتانداردهای حســابداری و 
حسابرسی مناسب با نیازهای خود دارای اختیار است. 
با این حال، مفاهیم بنیادین حسابداری و حسابرسی 

در ســطوح ایالتی و محلی و فدرال یکسان هستند؛ 
هم چنین، هم پوشــانی قابل توجهــی نیز با اصول و 
مفاهیم حســابداری و حسابرســی بخش خصوصی 
دارند. ولی، در نتایج مورد انتظار تفاوت وجود دارد. در 
واقع، در گزارشگری مالی و استانداردهای حسابرسی 
برای دولت های ایالتی و محلی نقاط تمرکز متفاوتی 
نســبت به بخش خصوصی وجود دارد؛ و هم راستایی 

بیشتری با اهداف دولت فدرال دیده می شود.

نهــاد اســتانداردگذار اســتانداردهای حســابداری 
دولت های ایالتــی و محلی، هیئت اســتانداردهای 
حســابداری دولتی )GASB( اســت. شــرکت های 
عام نیز، از ســوی کمیســیون بورس و اوراق بهادار، 
موظف به رعایت استانداردهای هیئت استانداردهای 
حســابداری مالی )FASB( هستند. البته دولت های 
ایالتی و شــهری الزامی به پیروی از اســتانداردهای 
هیئت اســتانداردهای حســابداری دولتــی ندارند. 
به صــورت کلــی، دولــت محلــی ملزم بــه رعایت 
اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی ناظر بر 
فعالیت دولت فدرال نیســت، مگر در مواردی که از 

محل وجوه فدرال تامین مالی شود.

حسابداری
اســتانداردهای حســابداری صادره از سوی هیئت 
اســتانداردهای حســابداری دولتی به عنوان "اصول 
ایالت ها  بــرای  پذیرفتــه ی همگانی"  حســابداری 
و دولت هــای محلــی در نظر گرفته می شــود. یک 
نهــاد دولتی با اختیــارات باالتــر ماننــد ایالت یا 
بخش می تواند ســایر دولت هــای محلی یا نهادهای 
صاحب اختیــار مالیاتی را به رعایت اســتانداردهای 
حســابداری صادره از سوی هیئت اســتانداردهای 
حســابداری دولتی ملزم کنــد. ایالت ها و دولت های 
محلی می توانند اســتانداردهای حســابداری صادره 
از سوی هیئت اســتانداردهای حسابداری دولتی را 
بدون تغییر، یا با عدم به کارگیری یک استاندارد، یا با 
تعدیل یک استاندارد، در دستور کار خود قرار دهند. 
عدم به کارگیری یا تغییر در یک یا چند اســتاندارد 
حسابداری می تواند امکان گزارش نتایج مثبت توسط 
واحد گزارشگر، به ویژه زمانی که به کارگیری استاندارد 
حســابداری جدید منجر به تغییــر پیش بینی های 
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حسابداری و حسابرسی بین المللیحسابداری و حسابرسی پایداری

حسابرسی                   حسابداریحسابرسی                   حسابداری

SAS: استانداردهای حسابداری پایداری برای کسب وکارها

SASB: هیئت استانداردهای حسابداری پایداری

SEC: کمیسیون بورس و اوراق بهادار

PCAOB: هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های عام

FASAB: هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال

IASB: هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی
IFRS: استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی 

IAASB: هیئت اســتانداردهای حسابرسی و اطمینان بخشی 
بین المللی

ISA: استانداردهای بین المللی حسابرسی

SEC?
PCAOB?

 SAS for
Business

SASB

IAASB
)IFAC(

ISAIFRS

IASB
)IFRS Foundation(

نمودار 5 - نهادهای استانداردگذاری بین المللی و پایداری اقتصادی از نتایج مورد انتظار مثبت به نتایج مورد 
انتظار منفی می شود، را افزایش دهد.

مطابق اعالم هیئت اســتانداردهای حســابداری 
دولتــی، گزارشــگری مالــی نقــش بااهمیتــی 
قبــال  در  دولــت  نگه داشــتن  حســاب ده  در 
مالیات دهنــدگان دارد. ایــن دیــدگاه مبتنی بر 
اعتقاد به حق آگاهی مالیات دهندگان از چگونگی 
به کارگیری منابع توسط دولت است. اطالعات در 
دســترس می تواند مبنای بحث بین شــهروندان 
و مقامات رســمی منتخــب قرار گیــرد. هیئت 
اســتانداردهای حسابداری دولتی سه هدف اصلی 
را برای به اشتراک گذاری اطالعات مالی بر شمرده 

است که عبارتند از:

حساب دهی. گزارشــگری مالی بایــد دولت را در 

ایفای مســئولیت حساب دهی در برابر عموم یاری 
کند و اطالعاتی درباره ی کفایت درآمدهای ســال 
جــاری، رعایت قوانیــن تحصیل/مصرف منابع، و 
ارزیابی تالش ها و دســت آوردهای واحد گزارشگر 

به ذی نفعان ارائه کند.

ارزیابی توســط عمــوم. گزارشــگری مالی باید 

ذی نفعــان را در ارزیابــی نتایج عملکــرد واحد 
دولتی برای سال مورد گزارش با تهیه ی اطالعاتی 
درباره ی استفاده از منابع، تامین مالی فعالیت ها، 
و وجــوه نقد مورد نیــاز، و ارزیابی وضعیت مالی 

یاری دهد.

تمرکــز فعلی و آینده. گزارش هــای مالی باید با 

تهیه ی اطالعاتی درباره ی وضعیت و شرایط مالی، 
منابع دارای عمر مفید بیش از یک سال، و افشای 
محدودیت های قانونی، امــکان ارزیابی ذی نفعان 
از ســطح خدمات ارائه شده توسط واحد گزارشگر 
دولتی و تــوان آن برای رعایت الزامات و تعهدات 

را فرآهم کند.

حسابرسی
حسابرســی ایالت ها و دولت های محلی توســط 

حسابرســان منتخب یا منصوب صــورت می گیرد. 
حسابرســان منتخب کار خود را در همه ی ســطوح 
دولتــی از ایالت ها تا شهرســتان ها انجام می دهند. 
حسابرسان منصوب اغلب توسط نهادهای قانون گذار 
یا مدیر اجرایی ناحیه ی شهری مرتبط )با تایید نهاد 
ایالتی  انتخاب می شــوند. حسابرســان  قانون گذار( 
یا دولت های محلی ممکن اســت با/ یــا بدون الزام 
قانونی از استانداردهای حسابرسی دولتی پذیرفته ی  
همگانی مصوب اداره ی حســاب دهی دولت استفاده 
کنند. در حالی که می توانند تعدیالت مورد نیاز برای 
تامین نیازهای مشخص شــان را نیز اعمال کنند. از 
آن جا که ایالت ها یا دولت های محلی ممکن اســت 
تفاوت هایی در گزارشگری مالی و الزامات حسابرسی 
داشته باشند، اتخاذ رویه ی یکنواخت در حساب دهی 
توسط دولت منجر به بهبود یکپارچگی حساب دهی 

به شهروندان می شود. 

عالوه بر کتاب زرد منتشــر شــده توســط اداره ی 
حســاب دهی دولت که مــورد اســتفاده ایالت ها و 
دولت های محلی قرار می گیرد، سازمان های دیگری 
نیز وجود دارند که اســتانداردهای حسابرســی این 

حوزه ها را تحت تاثیر قرار می دهند. 

مسائل سیاست گذاری
هم اکنون دو موضوع تاثیر استانداردهای بین المللی 
بر اســتانداردهای همگانی ایاالت متحده و مســائل 
مرتبــط با پایداری3  در مرکز توجه سیاســت گذاران 
و ســرمایه گذاران قرار گرفته است. نمودار 5 فرآیند 
تدوین استانداردها در این دو حوزه را نشان می دهد.

استانداردهای بین المللی
ســرمایه گذاران ایــاالت متحــده در شــرکت های 
خارجی و دیگر ســرمایه گذاران از سرتاســر دنیا در 
شرکت های مســتقر در این کشور ســرمایه گذاری 
می کنند. این ســرمایه گذاران بــرای اخذ تصمیمات 
آگاهانه بر صورت های مالی اتکا می کنند. همان طور 
کــه هر ایالت یا دولت  محلــی می تواند بین پذیرش 
بدون تغییر یا تعدیل اســتانداردهای مصوب هیئت 
اســتاندارهای حســابداری دولتــی انتخــاب کند، 
هر کشــور نیــز می تواند اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری و حسابرســی را بــدون تغییــر یــا با 
اعمــال تغییرات مدنظر خود بــه کار گیرد. در جهت 
هم راســتایی استانداردهای حســابداری، بسیاری از 
کشــورها از جمله کشــورهای عضو اتحادیه ی اروپا 
به کارگیری اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
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مالی را یا الزامی کرده اند یا به کارگیری آن را در کنار 
اصول حسابداری پذیرفته ی همگانی ملّی خود مجاز 
شمرده اند. اتحادیه ی اروپا هم چنین اصول حسابداری 
پذیرفته ی همگانی ایاالت متحده را به عنوان معادل 
اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی پذیرفته 
است. استانداردهای حسابرسی بین المللی بخشی از 
ایاالت  همگانی  پذیرفته  ی  استانداردهای حسابرسی 

متحده را تشکیل می دهد.

حسابداری
اســتانداردهای بین المللــی گزارشــگری مالــی و 
اصول حســابداری پذیرفته ی همگانی، در اســاس 
رویکــردی متفــاوت، ولی اهدافی یکســان - یعنی 
تســهیل کارآیی بازار سرمایه - دارند. استانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالی "مبتنــی بر اصول" 
اســت؛ که راهنمایی های منعطف و گســترده ای را 
بــرای مجموعه ای از شــرایط فرآهم مــی آورد. ولی 
می تواند منجر به عدم ثبات رویه شود و راه تفسیر در 
به کارگیری آن را باز  بگذارد. استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی بر مبنای تفسیرها و زیرساخت های 
هر کشور یا سازمان به کار گرفته می شود. کشورهای با 
سطح پایین تر تولید ناخالص داخلی یا درجه ی پایین تر 
توسعه یافتگی اقتصادی می توانند در همکاری با دیگر 
کشــورها برای توسعه ی اســتانداردهای حسابداری، 
در زمــان و هزینه صرفه جویی کنند، و ســپس این 
استانداردها را متناسب با نیازهای حوزه ی گزارشگری 

خود تعدیل کنند.

در مقابــل، اصول حســابداری پذیرفتــه ی  همگانی 
ایاالت متحده به عنوان اســتانداردهای حســابداری 
"مبتنــی بر قاعده" )در مقابــل "مبتنی بر اصول"( 
شناخته می شــوند؛ که اجازه ی تفســیر کمتری به 
اســتفاده کنندگان می دهند. این اســتانداردها طی 
80 ســال در آمریــکا برای پاســخ گویی به نیازهای 
بزرگ ترین بازار ســرمایه ی جهــان تکامل یافته اند. 
گزارشــگری  بین المللی  اســتانداردهای  برخــالف 
مالی، اســتانداردهای حســابداری مبتنی بر قاعده، 
رهنمودهــای خاصی دارند که رعایــت آن ها الزامی 
است. ولی از ســویی دیگر، شاید قادر به پاسخ گویی 

در برابــر موضوعات پیش بینی نشــده ی نوظهور در 
فرآیندهای تجاری عادی نباشند.

ریشه ی اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، 
به کمیته ی اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
)IASC( بازمی گردد که پیش از هیئت استانداردهای 
بین المللی حســابداری )IASB(، در سال 1973 )در 
انگلســتان( با مشارکت انجمن حســابداران رسمی 
آمریــکا )AICPA( و نهادهای مشــابه آن در دیگر 
کشــورها پایه گذاری شده بود. تشــکیل این کمیته 
در پاســخ به هم راســتایی اقتصادی و نیــاز فزاینده 
در حوزه ی مبادالت ســرمایه ای خارجی برای صدور 
استانداردهای حسابداری یکسان در سطح بین المللی 
بود. هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری 
در آوریــل 2001 تاســیس و جایگزیــن کمیته ی 
اســتانداردهای بین المللی حسابداری شد؛ و از سال 
2003 تــا کنون، بیش از 100 کشــور در ســطوح 
مختلف، خود را با این اســتانداردها هم گرا کرده اند 

یا آن را به طور کامل پذیرفته اند. 

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در تالش 
است تا از طریق استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و ارائه ی تعاریف جهان شمول از اصول و مفاهیم 
حسابداری، استانداردهای حسابداری منسجمی را در 
ســطح بین المللی ترویج کند. کشورها دو راه اصلی 
برای استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری 

مالی دارند:

پذیرش: پذیرش این استانداردها به صورت کامل   .1

و بدون تغییر و به همان صورتی که توســط هیئت 
تدوین شده  بین المللی حسابداری  استانداردهای 

است )مانند کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا(.

هم گرایی: این رویکــرد می تواد از طریق نزدیکی   .2

برخی یا همــه ی اصول حســابداری پذیرفته ی 
همگانی ملّی هر کشور با استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی یا به کارگیری اســتانداردهای 
بین المللی  استانداردهای  از مجموعه ی  مشخصی 
و/یا تعدیل اصول حســابداری پذیرفته ی همگانی 

ملّــی در انطباق بــا اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی حاصل شــود. برای مثال، در 
چیــن، به کارگیــری اســتانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی به شــکل اصلی خود نه الزامی 
و نه مجاز است. استانداردهای حسابداری چین با 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی هم گرا 
شــده اســت، ولی هم چنان به عنوان مجموعه ای 
متمایز و متناســب با دولت و نظــام حقوقی آن 

کشور باقی مانده است.

حسابرسی
همان گونــه که انتظار مــی رود صورت هــای مالی 
شــرکت های داخلی عاری از تحریف بااهمیت ناشی 
از اشــتباه یا تقلب باشــد، این انتظار از صورت های 
مالی شرکت های خارجی نیز وجود دارد. شرکت های 
خارجی هم مشــمول دریافــت اظهارنظر بی طرفانه 
و حرفه ای حسابرســان دربــاره ی صورت های مالی، 
افشــای کافی، و ارائه ی منصفانه از تمامی جنبه های 
بین المللی  اســتانداردهای  هیئت  بااهمیت هستند. 
حسابرســی و اطمینان بخشی )IAASB( مجموعه ی 
اســتانداردهای بین المللی حسابرسی )ISA( را برای 
به کارگیری در کشورهای سرتاســر جهان تدوین و 

ترویج می کند.

بیشــتر بحث هــای مطرح شــده در بخش های قبل 
در ارتباط با حســابداری بخــش خصوصی درباره ی 
موضوعات حسابرسی در سطح بین المللی نیز کاربرد 

دارد. 

استانداردهای حسابداری پایداری
جامعــه ی ســرمایه گذاران و ذی نفعــان مختلــف 
بحث های طوالنی درباره ی این موضوع داشته اند که 
»چه چیزی باید در صورت های مالی شرکت های عام 
افشــا شود«. اغلب مســائل مربوط به استانداردهای 
حســابداری پایداری در صدر مجادالت قرار داشته 
اســت و انتظارات ســهام داران از شــرکت ها برای 
پیگیری مســائل بااهمیت زیست محیطی، اجتماعی، 
و راهبری به صورت فزاینده ای در حال رشــد است. 
هم راســتا با افزایش انتظارات ســهام داران درباره ی 
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این مسائل سه گانه، درصد پیشنهادهای مربوط به این 
مسائل توسط ســهام داران شرکت های پذیرفته توسط 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار ایــاالت متحده نیز، 
از 40 درصد در ســال 2010، به 67 درصد در ســال 
2016 افزایش یافته است. مسائل پایداری شامل تاثیر 
زیست محیطی فعالیت های شــرکت و تاثیر اجتماعی 
آن و نحوه ی مدیریت ســرمایه های زیست محیطی و 
اجتماعی با هدف خلق بلندمدت ارزش است. موضوعات 
دربرگیرنده ی پایداری در نمودار 6 نشان داده شده است.

طرفداران استانداردهای حسابداری پایداری استدالل 
می کنند که ســرمایه گذاری در مسائل بااهمیت این 
حــوزه، از راه ایجاد تمایز با دیگر رقیبان در صنعت، 
بهبود اطمینــان ســرمایه گذاران، افزایش اعتماد و 
وفاداری کارکنان، و افزایش ســهولت دسترســی به 
ســرمایه، منجر به افزایش ارزش برای ســهام داران 
می شود. از ســویی دیگر، منتقدان بر این باورند که 
کنگره قوانینی را وضع کرده اســت که بســیاری از 
مســائل و اهداف حســابداری پایداری را پوشــش 
می دهد. افشــا و الزامات گزارشگری مضاعف از نظر 
ایــن منتقدان می تواند منجر بــه تحمیل بار اضافی 

)غیرضروری به تشخیص قانون گذار(  شود.

افشــای مورد نظــر هیئت اســتانداردهای 
حسابداری پایداری و شرکت ها

کمیســیون بــورس و اوراق بهادار شــرکت های عام 
را ملزم به پیروی از الزامات افشــاء تصریح شــده در 
اســتانداردهای هیئت اســتانداردهای حســابداری 
پایداری نکرده است. ولی الزامات دیگری مانند موارد 
اشاره شده در اصول حســابداری پذیرفته ی همگانی 
و قوانین S-K )مصوب 1933( درباره ی افشــا وجود 
دارند که افشــا موضوعات مرتبط با مسائل سه گانه ی 
پایداری )ESG( را برای شــرکت های عام مورد تاکید 
قرار می دهد. به عالوه، قانون ساربینز-آکسلی شرکت ها 
را ملزم کرده اســت در شــرایطی که  فروش یا تغییر 
وضعیت اموال منجر به تعهدی زیســت محیطی )مثال 
برای تصفیه یا پاک سازی( شود، شرکت موظف است 
تاثیر احتمالی بااهمیت این موضوع را در صورت های 

مالی برای سرمایه گذاران افشا کند. 

در راســتای اســتدالل به نفع مجموعه ای جایگزین 
از الزامات افشــای مسائل مرتبط با پایداری، پرسش 
مهم این است که الزامات افشای موجود تا چه اندازه 
برای سرمایه گذاران مفید هستند. معموال، الزام برای 
افشای مسائل مرتبط با پایداری به دلیل ریسک های 
مترتب بر شرکت است. در هر صورت، اغلب الزامات 
افشــاء مرتبط بــا پایــداری به وســیله ی متن های 
اســتاندارد و بــدون تغییــر جهت رعایــت الزامات 
قانونــی یا پیش گیــری از دادخواهی هــای حقوقی 
احتمالی صورت می گیرد. استفاده از چنین متن های 
مشخصی شاید هیچ اطالعات خاصی درباره ی اثرات 
مالــی بالقوه ارائه ندهد. البتــه در این باره مجادالتی 
وجود دارد. ولی حداقل میزان افشا برای پیش گیری 
از دادخواهی هــای حقوقی یا محکومیت به پرداخت 
جرایم مقرر توســط نهادهــای ضابطه گذار را الزامی 

می کند. 

هیئت استانداردهای حسابداری پایداری
هیئت اســتانداردهای حســابداری پایداری در سال 

نمودار 6 - موضوعات مرتبط با پایداری

موضوعات 
مرتبط با 
پایداری

سرمایه ی 
اجتماعی

سرمایه ی 
انسانی

مدل کسب و 
کار و نوآوری

رهبری و 
راهبری

محیط زیست

2011 به عنوان یک ســازمان مستقل با هدف ترویج 
اســتانداردهای حســابداری پایداری بــرای بخش 
خصوصی بنا نهاده شــد. این هیئت توسط کنگره یا 
کمیسیون به عنوان یک نهاد استانداردگذار درباره ی 
مسائل پایداری به رسمیت شناخته نشده است. از آن 
جا کــه این هیئت نهادی ایجاد شــده تحت قوانین 
رسمی نیســت، هرگونه پیاده ســازی و به کارگیری 
اســتانداردهای آن در آینــده به صــورت داوطلبانه 
خواهد بود. مطابق استانداردهای این هیئت، تعریف 
ارائه شــده از اهمیت در استانداردها مطابق با قوانین 
اوراق بهادار فدرال اســت. هیئــت در تعریف اهمیت 
برای مســائل ســه گانه در هر صنعت، شــواهدی از 
عالقه ی ســهام داران، تاثیر مالی، و در برخی شرایط 
خاص، تاثیرات آینده ی رویدادها را مد نظر قرار داده 
است. ولی این بدان معنا نیست که رویه ای مشخص 
برای تعیین ســطح اهمیت افشــا برای شــرکت یا 
صنعت تجویز شده باشــد. به عبارت دیگر، شرکت ها 
ملزم هســتند رویدادهای بااهمیــت را تحت قوانین 

موجود افشا کنند.
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مطابــق نظــر هیئت اســتانداردهای حســابداری 
پایداری، افشــا مســائل کم اهمیت یــا به کارگیری 
متن های استاندارد در افشا، تاثیر ناچیزی بر ارزش 
سهام داران دارد. بنابراین، شناسایی مسائل بااهمیت 
این حوزه در هر صنعت می تواند ســطح باالتری از 
شــفافیت را برای ذی نفعان به ارمغــان آورد. عدم 
یکنواختی ارزیابی عملکرد شرکت های یک صنعت 
و مقایسه ی شرکت های مختلف در صنایع متفاوت 
را دشوارتر می ســازد. حتی اگر شرکتی معیارهای 
ویژه ی یک صنعت یا ســنجه های قابل اندازه گیری 
برای افشا را داشته باشند، موارد افشا شده می تواند 
از منظر اهمیت، بی ارتباط باشد؛ یا تنها چک لیستی 
از دســت یابی به اهداف محدود و بــدون برقراری 
ارتباط مســتقیم با عملکرد مالی باشــد. نمودار 7 
نوع افشا در یک طیف چهارگانه را مطابق تحقیقات 
هیئت استانداردهای حسابداری پایداری در صنایع 

مختلف نشان می دهد.
 

در پایان باید اشاره شود که استانداردهای  بین المللی 
و نهادهای دیگری نیز وجــود دارند که در کنار، با 

رقابت، یا با تقویت جایگاه این هیئت، مسائل مربوط 
به افشــا موضوعات پایداری را پیگیــری می کنند. 
منتقدان این نهادها و اســتانداردها بر این باورند که 
برخــی از الزامات گزارشــگری آن ها تنها بر جنبه ی 
رعایت ضوابــط و نه بر جبنه هــای اهمیت و بهبود 
ارزش شــرکت تمرکز دارند. تمرکز بر رعایت ضوابط 
تنها می تواند این اطمینان را فرآهم آورد که شرکت 
الزامات مشــخص گزارشــگری را بدون اندازه گیری 
چگونگی تاثیر مســائل سه گانه بر سودآوری یا بهبود 

پایداری از سالی به سال دیگر رعایت کرده است.  

یادداشت مترجم:
متن حاضر، ترجمه ای فشرده از مطالعه ی تحقیقاتی 
انجام شده توســط راج گناناراجاه تحلیل گر اقتصاد 
مالــی اندیشــکده ی پژوهشــی کنگــره ی ایاالت 
متحده اســت. این مطالعه با هدف تبیین ســاختار 
ضابطه گذاری حســابداری و حسابرسی در آمریکا و 
جامعه ی بین المللی، و خطاب به نمایندگان کنگره 
در تاریخ جوالی 2017 منتشــر شده است. با توجه 
به هدف از پیش تعیین شــده، این گزارش در عین 

اختصار، بســیار جامع اســت؛ و جنبه های مختلف 
ضابطه گذاری برای بخش هــای عمومی و خصوصی 
ایــاالت متحــده و ســازوکارهای مرتبط بــا آن در 
جامعه ی بین المللی را مورد بررســی و گزارش قرار 
داده اســت. متن کامل این مطالعه در پیوند زیر در 

دسترس عالقه مندان است.                          

شاهرخ شــهرابی: کارشناس ارشد حســابداری از 
دانشگاه بین المللی امام خمینی
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