دانستنیها
نهادهای حسابداری

آشنایی با نهادهای حسابداری
(قسمت سوم :آمریکا-بخش اول)
ترجمه و تألیف :محسن قاسمی
یکی از نمودهای علم و عمل حسابداری وجود سازمانها ،نهادها ،انجمنها ،موسسات ،جوامع ،کارگروهها ،هیاتها ،گروهها ،و اتحادیههای

گوناگون با اهداف مقرراتگذاری ،حرفهای ،و دانشگاهی است .آشنایی با این سازمانها بیتردید به شناخت بهتر حسابداری و فعالیتهای

حســابداران کمک میکند ،و ضمن این که ،ایدههای بدیعی را در ذهن مخاطبان مقرراتگذار ،دانشگاهی ،و حرفهای پرورش خواهد داد،

منابع ،ســازوکارها ،و راهکارهای ارزشمندی را نیز در اختیار آنان میگذارد .قســمتهای اول و دوم این مجموعه که به ترتیب به معرفی

شــماری از نهادهای "بینالمللی" و "منطقهای" -به جز ،آمریکا و بریتانیا -اختصاص داشت در شــمارههای ( 243خرداد) و ( 244تیر)
"حســابدار" منتشر شدند .در قسمت سوم ،با توجه به اهمیت ویژهی نهادهای حســابداری آمریکایی در رهبری و توسعهی حسابداری

و حسابرسی جهان ،به معرفی شــماری از آنها میپردازیم .از آنجا که این قسمت طوالنی است ،آن را در چند شماره ارائه میکنیم .در
قسمتهای بعدی این مجموعه نیز شماری از نهادهای حسابداری بریتانیا ،اسالمی ،و ایران معرفی خواهند شد.

بنیاد حسابداری مالی

ایــن بنیــاد یک ســازمان مســتقل بخش
خصوصی اســت که مسئولیت فرانگری (نظارت

بنیانگذاری1972 :

شخصیت حقوقی :ســازمان غیرانتفاعی بخش
خصوصی
مقر :نورواک ،کنتیکت ،آمریکا

اعضا 8 :انجمن حرفهای آمریکا
رئیس :جان جی برنن

تارنماwww.accountingfoundation.org :
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رایزنی نظارت بر فرآیند استانداردگــــذاری ،و
( )7کارگروه راهبری شرکتی.

عالــی) ،اداره ،و تامیــن مالــی نهادهای ملی

 5مقــام اجرایی در کنار هیــات امنایی 14

استانداردگذاری حسابداری و گزارشگری مالی

نفری راهبری و مدیریــت این بنیاد را بر عهده

آمریکا را بر عهده دارد .این نهادها عبارتاند از،

دارند .این افراد از ســوی سازمانهای آمریکایی

هیات استانداردهای حسابداری مالی (،)FASB

دارای منافع در حســابداری و گزارشگری مالی

هیــات اســتانداردهای حســابداری دولتــی

برگزیده میشــوند .این سازمانها عبارتاند از،

( ،)GASBشــورای مشورتی اســتانداردهای

انجمن حســابداری آمریــکا ( ،)AAAانجمن

حســابداری مالــی ( ،)FASACو شــورای

حسابداران رســمی آمریکا ( ،)AICPAانجمن

مشورتی استانداردهـــــای حسابداری دولتی

تحلیلگــران مالی خبــره ( ،)CFAIســازمان

(.)GASAC

بینالمللــی مدیــران اجرایــی مالــی (،)FEI

ســاختار ســازمانی این بنیــاد دارای هفت

انجمن مدیران مالی دولتی ( ،)GFOAانجمن

کارگروه تخصصی به این شرح است )1( ،کارگروه

حســابداران مدیریــت ( ،)IMAانجمــن ملی

اجرایـــــی )2( ،کارگروه توسعه )3( ،کارگروه

حسابرسان ،ذیحســابان ،و خزانهداران ایالتی

انتصاب و ارزشیابی )4( ،کارگروه مالی و جبران

( ،)NASACTو انجمــن صنعت اوراق بهادار

خدمات )5( ،کارگروه حسابرسی )6( ،کارگروه

و بازارهای مالی (.)SIFMA
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هیات استانداردهای حسابداری مالی

ماموریت :تدوین اصول حســابداری پذیرفتهی همگانی
برای واحدهای گزارشگر بخش خصوصی آمریکا
شعار :خدمــت به جامعهی ســرمایهگذاری از راه تدوین

عبارتاند از )1( ،بهبود فایدهمندی گزارشگری مالی

و اوراق بهادار آمریکا تشــکیل میشــود .نظرات

با تمرکز بر ویژگیهای کیفی ربطپذیری ،اتکاپذیری،

کارشناســی این گروه کاری دربارهی موضوعات

مقایسهپذیری ،و ثباترویه؛ ( )2بههنگام نگهداشتن

مورد بررســی در قالب نشریاتی با عنوان "EITF

استانداردها برای بازتاب تغییر در روشهای انجام

 "Releaseمنتشر میشود .این نشریات اعتباری

کسب و کار و تغییر در اقتصاد؛ ( )3توجه به همهی

برابر با اعالمیههای رسمی هیات دارند و در "اصول

زمینههای قابلتوجه ناکارایی در گزارشگری مالی که

حسابداری پذیرفتهی همگانی" گنجانده میشوند.

میتواند از راه استانداردگــــذاری بهبود یابـــند؛

اعالمیههـــای رسمی هیـــات عبارتاند از،

( )4ترویــج همگرایی بینالمللی اســتانداردهای

( )1بیانیههای استانداردهــــــــای حسابداری

حســابداری همزمان با بهبود کیفیت گزارشگری

مالـــی )2( ،بیانیههــای مفـــــاهیم حسابداری

مالی؛ و ( )5بهبود درک عمومی از ماهیت و اهداف

مالی )3( ،تفسیرهـا )4( ،بولتنهـــای فنــــی،

اطالعات در گزارشهای مالی.

( )5اعالمیههای گــروه کاری موضوعات نوظهور.

ساختار این هیات از بسیاری جهات با نهادهای

متن کامل همهی ایــن اعالمیهها را میتوانید از

فرایند مســتقل بخش خصوصی ،برای تولید اطالعات

استانداردگذار پیشین متفاوت است .هیات دارای

بخش "اعالمیهها"ی تارنمای هیات دریافت کنید.

شفاف

 7عضو تماموقت است که ملزم هستند از همهی

استانداردهای گزارشــگری مالی با کیفیت باال ،در یک

بنیانگذاری1973 :

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی بخش خصوصی
مقر :نورواک ،کنتیکت ،آمریکا

رئیس :لزلی اف .سیدمن

تارنماwww.fasb.org :

موسساتی که پیشتر به آنها وابسته بودهاند جدا
شــوند .این کار با هدف اطمیناندهی از استقالل
و فراگروهی بودن هیات انجام میشــود .همهی
این اعضا از ســوی بنیاد حسابداری مالی برگزیده
و به کار گمارده میشــوند .دورهی عضویت اعضا

هرچنــد ،طبق قانــون اوراق بهــادار ،1934

پنجساله اســت .اعضای فعلی هیات عبارتاند از،

کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ()SEC

لزلی اف ســیدمن ،رئیس هیات (،)2008-2013

نهاد قانونی تدوین اســتانداردهای حســابداری و

دریل ای باک ( ،)2010-2015راسل جی گلدن

گزارشــگری مالی برای شــرکتهای عام آمریکا

( ،)2007-2012توماس جی لینســمیر (-2016

اســت ،ولی از همان آغاز ،سیاست این کمیسیون

 ،)2011آر هارولد شرودر ( ،)2010-2015مارک

در ادای ایــن وظیفــ ه اتکا بــه نهادهای بخش

ای ســیگل ( ،)2008-2013و الورنــس دابیلیو

خصوصی بوده اســت .از این رو ،این مسئولیت از

اسمیت ( .)2007-2012افزون بر این اعضا ،هیات

 1936تــا  1959به "کارگروه روش حســابداری

از خدمات  68کارشناس نیز بهرهمند میشود که

( ")CAPو از  1959تــا  1973به "هیات اصول

از موسسات حسابداری عمومی ،صنایع ،دانشگاه ،و

حســابداری ( - ")APBهر دو ،زیر نظر "انجمن

دولت به هیات میآیند.

حسابداران رسمی آمریکا" -واگذار شده بود .ولی،

در " ،1984گــروه کاری موضوعــات نوظهور

پس از راهاندازی "بنیاد حسابداری مالی (")FAF

( ")EITFزیر نظر هیات راهاندازی شــد تا از راه

این مســئولیت بر عهدهی "هیات استانداردهای

آن واکنشــی درخور به موضوعات مالی روز انجام

حسابداری مالی" گذاشته شد.

شود .این گروه کاری از  15عضو از بخش خصوصی

اهداف پنجگانهی این هیات که یکی از دو هیات

و عمومــی در کنــار نمایندگانی ناظــر از هیات

زیر نظارت بنیاد حســابداری مالی آمریکا است،

استانداردهای حسابداری مالی و کمیسیون بورس
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هیات استانداردهای حسابداری دولتی

ماموریت :تدوین اصول حســابداری پذیرفتهی همگانی
برای واحدهای گزارشگر دولتی ایالتی و محلی آمریکا
شعار :پاسخگویی بیشتر و تصمیمسازی آگاهانهتر از راه
بهبود گزارشگری مالی بخش دولتی
بنیانگذاری1984 :

شخصیت حقوقی :سازمان غیرانتفاعی بخش خصوصی
مقر :نورواک ،کنتیکت ،آمریکا
رئیس :رابرت اچ اتمور

تارنماwww.gasb.org :

رســالت ایــن هیــات ،تدویــن و بهبــود
اســتانداردهای حســابداری و گزارشگری مالی
21

دولتی ایالتی و محلی برای )1( ،تولید اطالعات
فایدهمند برای اســتفادهکنندگان گزارشهای

هیات رایزنی استانداردهای حسابداری
فدرال

مالی ،و ( )2راهنمایی و آموزش همگان ،شامل

هدف پیشــنهاد دادن استانداردهای حسابداری

بنیــادی مدنظــر این هیــات نیــز عبارتاند

مناسب برای واحدهای فدرال آمریکا راهاندازی

از ،اســتقالل ،درستکـــــاری ،عینیــت ،و

شد.

شــــفافیت.

نخستین نشســت اعضای این هیات در 25

هیات دارای  7عضو اســت که از سوی هیات

 10ســال تمدید شود .رئیس هیات تماموقت و
 6عضو دیگر پارهوقت در خدمت هیات هستند.
همهی اعضا باید دارای دانش مناســب دربارهی
حســابداری و امور مالی دولتی باشــد .اعضای
فعلی هیات عبارتاند از ،رئیس ،رابرت اچ اتمور
(تا  ،)2014و اعضا ،جیمز ای براون (تا ،)2017

ماموریت :تدویــن اصول حســابداری پذیرفتهی
همگانی برای واحدهای گزارشگر فدرال آمریکا
بنیانگذاری 10 :اکتبر 1990

شخصیت حقوقی :هیأت مشورتی فدرال
مقر :واشینگتن دیسی
رئیس :تام آلن

تارنماwww.fasab.gov :

جن آی سیلویس (تا  ،)2017و ماریسا ال تیلور
(تــا  .)2015افزون بر این اعضــا ،هیات دارای
کارشناســان متعددی از ســازمانهای دولتی،
موسسات حسابرسی ،و جوامع استفادهکنندگان
اســت .این کارشناســان به طور مســتقیم با
اعضای هیــات یا در گروههای کـــاری آن کار
میکــــنند.
اعالمیههـــــای رسمی این هیات در چهار
ســطح صادر میشــوند ،که عبارتاند از)1( ،
بیانیههای اســتانداردهای حســابداری دولتی
( )2( )SGASبیانیههــای مفهومــی)3( ،
تفســیرها ،و ( )4بولتنهای فنــی .متن کامل
همهی این اعالمیههـــــا را میتوانید از بخش
"اعالمیههــــا" بر روی تارنمای هیات دریافت
کنید.
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ژانویهی  1991برگزار شد ،و طی دورهای پنج سال
و چند ماهه (از ژانویهی  1991تا ژوئن )1996
دو "بیانیــهی مفاهیم حســابداری مالی فدرال
( ")SFFACو هشــت "بیانیهی استانداردهای
حسابداری مالی فدرال ( ")SFFASاز سوی این
هیات برای گزارشــگری مالی واحدهای فدرال
آمریکا صادر شــد .ولی ،از آنجا که این هیات
طبق مقــررات  203آییننامهی رفتار حرفهای
انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل نشده

ویلیام دابیلیو فیش (تا  ،)2016مایکل اچ گرنف
(تا  ،)2015دیوید ای ساندســتروم (تا ،)2014

( ،)OMBو چارلز بوشــر ،رئیس وقت ادارهی
استانداردهای حسابداری فدرال ( ")FASABبا

گزارشهای مالـــــــی اســــــت .ارزشهای

ساله برگزیده میشــوند -این دوره میتواند تا

عضو هیات مدیــرهی ادارهی بودجه و مدیریت
پاســخگویی دولتی (" ،)GAOهیــات رایزنی

ناشــران ،حسابرسان ،و اســتفادهکنندگان این

امنای بنیاد حســابداری مالــی برای دورهای 5

بــردی ،خزانهدار وقت آمریــکا ،ریچارد دارمن،

ریشــهی راهانــدازی این هیات بــه تصویب
"قانون مدیران مالــی ()1990( ")CFO Act
در کنگــرهی آمریــکا برمیگــردد .طبق این
قانون ،ارائهی صورتهای مالی حسابرسیشــده
مطابق با استانداردهای الزماالجرا برای شماری
از واحدهــای گزارشــگر فدرال آمریــکا الزامی
شــد .پس از آن نیز ،به موجــب "قانون اصالح
مدیریــت دولتــی ()1994( ")GMR Act
الزامــات فراگیــری بــرای صورتهــای مالی
حسابرسیشــدهی واحدهــای دولتــی آمریکا
مقرر شــد .ولی از آنجا که ،در "قانون مدیران
مالــی ( )1990( ")CFO Actمنبع یا ماهیت
اســتانداردهای الزماالجرا تعریف نشــده بود،
ضرورت یافت گروههای مربوط دربارهی سازوکار
تعریف این اســتانداردها توافق کنند .از این رو،
 10اکتبــر  ،1990بر مبنــای توافق نیکوالس

بود ،صورتهای مالی تهیهشده توسط واحدهای
فدرال با استفاده از اســتانداردهای این هیات،
از سوی حســابداران رســمی آمریکا به عنوان
صورتهای مالی تهیهشــده با استفاده از "دیگر
مبنای فراگیر حسابداری ( ")OCBOAدرنظر
گرفته میشدند .از این رو ،در آغاز ،حسابداران
رسمی نمیتوانســتند دربارهی این صورتهای
مالی اظهارنظر کنند.
ولی ،پس از پیشــنهاد انجــام اصالحاتی در
این هیات از ســوی انجمن حسابداران رسمی
آمریکا ،سرانجام در  19اکتبر  ،1999این هیات
به عنوان نهاد اســتانداردگذار حسابداری برای
واحدهای دولــتی فدرال آمریکا و بیانیههای آن
به عنوان "اصول حسابداری پذیرفتهی همگانی
( ")GAAPبــرای ایــن واحدها به رســمیت
شناخته شد -نمایهی (.)1
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نمایهی -1اصول حسابداری پذیرفتهی همگانی آمریکا

()US GAAP

استانداردهای
"هیات رایزنی
استانداردهای
حسابداری فدرال
( ")FASABبرای
واحدهای دولتی
فدرال

استانداردهای
"هیات
استانداردهای
حسابداری دولتی
( ")GASBبرای
واحدهای دولتی
ایالتی و محلی

استانداردهای
"هیات
استانداردهای
حسابداری مالی
( ")FASBبرای
واحدهای بخش
خصوصی

شمارههای آیندهی دانستنیها
در شمارههای آینده ،بخشهای بعدی آشنایی با نهادهای حسابداری آمریکا
ارائه خواهد شــد -نهادهایی از جمله" ،انجمن حســابداری آمریکا (،")AAA
"انجمن حسابداران رســمی آمریکا (" ،")AICPAجامعهی حسابداران رسمی
ایالت نیویورک (" ،")NYSSCPAهیات نظارت بر حســابداری شرکتهای عام
(" ،")PCAOBانجمن حسابداران مدیریت (" ،")IMAکنسرسیوم بینالمللی زبان
گزارشگری تجاری گسترشپذیر (" ،")XIIانجمن حسابداران دولتی (،")AGA
"انجمن ملی حسابرسان ایالتی ،ذیحسابان ،و خزانهداران (" ،")NASACTانجمن
ملی حسابرسان ایالتی (" ،")NSAAانجمن ملی ذیحسابان ایالتی (،")NASC
"انجمن ملــی خزانهداران ایالتــی (" ،")NASTانجمن مدیــران مالی دولتی
(" ،")GFOAانجمن ملی حرفهایهای مالیات (" ،")NATPآکادمی مدیریت مالی
آمریکا (" ،")AAFMانجمن جهانی حرفهایهای ریســک (" ،")GARPانجمن
ملی تحلیلگران رسمی ارزشگذاری (" ،")NACVAانجمن صنعت اوراق بهادار
و بازارهای مالی (" ،")SIFMAانجمن تحلیلگران مالی رسمی (" ،")CFAIانجمن
آمریکایی دفترداران حرفهای (" ،")AIPBانجمن حسابرسی و کنترل سامانههای
اطالعاتی (" ،")ISACAجامعهی بازرسان مالی (" ،")SOFEجامعهی حسابداران
رسمی دادگاهی (" ،")FCPASانجمن پیشگیری تقلب (" ،")IFPانجمن بازرسان
رسمی تقلب ( ،")ACFEو "مرکز ملی تبهکاری یقهسفیدان (.")NW3C
قسمتهای بعدی این مجموعه نیز به معرفی نهادهای حسابداری بریتانیا،
اسالمی ،و ایران اختصاص خواهد داشت.
منبع:

تارنمای نهادها و سازمانهای معرفیشده
دانشنامهی ویکیپدیا

محسن قاسمی :کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه عالمه طباطبایی ،ویراستار فنی
ماهنامهی"حسابدار".
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