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شماره 394

نودوهفتمین شماره مجله حسابرس منتشر شد
موضوع محوری این شماره «ضرورت تدوین استاندارد اخالقی؛ واکنش به رعایتنشدن قوانین و مقررات» است.
رعایتنشــدن قوانین و مقررات از ســوی حســابرس ،موجب تزلزل نگرش و ایجاد روحیه بیاعتمادی ذینفعان ،به حرفه خواهد شــد.
حسابرســان ،هم خود طبق موازین اخالقی مکلف به رعایت قوانین و مقررات هستند ،و هم طبق استانداردهای الزامآور حسابرسی نسبت
به ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در واحدهای مورد رسیدگی مسئولیت دارند.
این مسئولیت مضاعف ،ضرورت بیشازپیش تدوین استانداردهای اخالقی و توجه بیشتر به جنبههای رفتاری را به دستاندرکاران حرفه
حسابرسی ،که خود میباید حافظ شأن و منزلت حسابرسی باشند ،تکلیف میکند.
مقالههای مرتبط با موضوع محوری و سه گفتگو با آقایان دکتر جمشیدیفرد ،دکتر حسین کثیری و آقای فرشاد اسکندربیاتی در کنار
میزگردی که با حضور صاحبنظران پیرامون این موضوع برگزار شد ،مطالب خواندنی و جذاب این شماره را تشکیل میدهد.
در این شــماره نیز همچون دیگر شــمارهها ،بخشهای ســتون ثابت و اخبار برای مخاطبانی که این بخشــها را دنبال میکنند با مطالب
خواندنی ارائه شده است.
حسابرس

تغییر حسابرس و بازرس قانونی با
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار

امضای تفاهمنامه همکاری

همایش روز حسابدار

بهمنظور استفاده از ظرفیتهای فنی،
اجرایی و پژوهشی کانون نهادهای
سرمایهگذاری ایران ،تفاهمنامه همکاری
بین مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای
مالی عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی
و این کانون در راستای ارتقای مدیریت و
توسعه بازار بدهی بخش عمومی منعقد شد.
محور اصلی ایــن تفاهمنامه عبارتند:
تدوین ،اصالح و تکمیل الیحه مدیریت
بدهیهــای عمومی؛ توســعه و تعمیق
بــازار بدهی بــا هدف افزایــش ظرفیت
تأمینمالــی دولــت ،کاهــش نرخهای
تأمینمالــی و قابلیــت انتشــار اوراق
بلندمــدت؛ و رصد بازارهــای موازی و
بررســی و ارائه گزارش در مقاطع منظم
از عوامل موثر بر بازار بدهی.

همایش روز حسابدار در تاریخ  15آذر
سال  1397مصادف با هفته جهانی
حسابدار در مشهد مقدس توسط انجمن
صنفی کارفرمایی حسابداری و حسابرسی
خراسان رضوی برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه05137230843 :
آدرس دبیرخانــه :مشــهد -بلــوار
وکیلآبــاد -خیابــان هنرســتان -بیــن
هنرستان  3و5
آدرس مرکز اطالعرســانی اینترنتی:
www.aaakh.ir
حسابرس

سازمان بورس و اوراق بهادار

وزارت اقتصاد

@hesabrasmag

در چهارمین نشست تخصصی مؤسسات
حسابرسی معتمد بورس در راستای
حمایت از استقالل حسابرسان معتمد
سازمان ،بهموجب دستورالعمل حاکمیت
شرکتی شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران ،مقرر شد از این پس ،تغییر
حسابرس مستقل و بازرس قانونی
شرکتهای بورسی و فرابورسی ،با تایید
سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
برای اطــاع از جزئیــات این مصوبه
به مرکز اطالعرســانی سازمان بورس و
اوراق بهادار مراجعه کنید:
www.sena.ir
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شماره 394
تحلیلگری داده؛ معرفی منابع
مطلب نمایشی با عنوان «تحلیلگری داده؛ منبع اطالعاتی برای اعضای ایفک» ،در یک مرور کلی ،انواع
مختلف ابزار تحلیلگری داده و کاربردهای آن برای گزارشگری مالی و حسابرسی ،و همچنین کاربرد آن
در کسبوکار ،برای دستیافتن به بینشهای ارزشمند را فراهم میکند.
مطلب نمایشی یادشده در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم/حسابرسی»
در دسترس است.
IFAC

پیشنهاد تعویق یکساله استاندارد قراردادهای بیمه
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBبه پیشنهاد یک سال تعویق تاریخ مؤثر استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی

شماره  (IFRS 17) 17با عنوان «قراردادهای بیمه» ،تا سال  2022رأی داده است.
هیئت ،همچنین تصمیم گرفته اســت پیشــنهاد کند که معافیت موقت بیمهگزاران در اعمال اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی
شماره  (IFRS 9) 9با عنوان «ابزار مالی» ،تا سال  2022تمدید شود ،بهگونهای که هر دو استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره 9
و شماره  17را بتوان به طور همزمان اعمال کرد.
هیئت ،به طور فعال برای حمایت از بیمهگزاران و دیگران در انتقال به اســتاندارد قراردادهای بیمه جدید ،کار کرده اســت؛ از جمله ایجاد
یک گروه پشــتیبان انتقال ) (TRGو ارائه مطالب آموزشــی .به عنوان بخشی از این فرایند ،هیئت کوشش کرده است نگرانی شرکتها در
مورد توانایی در آمادهسازی برای استاندارد قراردادهای بیمه جدید تا سال  2021را درک کند.
تصمیم برای پیشــنهاد یک ســال تعویق در این جلســه ،تاییدکننده بیاطمینان ناشــی از بحثهای هیئت در مورد اســتاندارد بینالمللی
گزارشــگری مالی شماره  17اســت ،در همان حال که هیئت نسبت به نظرات سودبران که اجرای اســتاندارد نباید بدون دلیل مختل شود،
پاسخگو بوده است .با گرفتن این تصمیم ،هیئت مسیر مشخصی را فراهم کردهاست ،که به شرکتها در برنامهریزی کمک میکند.
معیارهای انجام اصالحات احتمالی در استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  17در نشست ماه اکتبر مورد توافق قرار گرفت که برای
دسترسی به آن میتوانید اینجا کلیک کنید.
IFRS

انتشار نتایج شاخص رضایتمندی مالی
براساس نتایج منتشر شده توسط انجمن حسابداران رسمی امریکا ) ،(AICPAشاخص رضایتمندی مالی شخصی ) (PFSiبا ثبت
ارزش  32واحد در سهماهه چهارم سال  ،2018در  25سال گذشته به باالترین میزان خود رسید که نسبت به سهماهه سوم همین سال،
10/7درصد رشد داشته است.
این پنجمین فصل پیاپی اســت که این شاخص نصاب جدیدی را ثبت میکند .قســمت بزرگی از عملکرد قدرتمند شاخص ،پیامد کسب
ســود در بازار ســهام ،ثبت نصاب گشایش فرصتهای شغلی در ماه اوت ،وقوع کاهش اندکی در قصور در بازپرداخت وامها ،و کاهش هرساله
بیکاری است.
Journal of Accountancy
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شماره 394
فراخوان برای عضویت در کمیتههای فدراسیون بینالمللی حسابداران

کمیته نامزدی فدراسیون بینالمللی حسابداران «فراخوان نامزدی برای عضویت در هیئت و کمیتههای فدراسیون بینالمللی حسابداران در سال
 »2020را منتشر کرد.
این فراخوان نامزدی فرصتهای موجود برای عضویت در هیئت و کمیتههای فدراسیون در سال  20 20را ارائه میکند.
فرصتهای فدراسیون شامل:
• کمیته توسعه سازمانهای حسابداری حرفهای )(PAODC
• کمیته حسابداران حرفهای در محیط کسبوکار )(PAIB
• کمیته موسسههای حسابرسی کوچکومتوسط )(SMP
• کمیته نامزدی )(NC
فراخوان برای عضویت ،با ارائه شــرایط عضویت ،از جمله تعهد برای گذاشــتن وقت موردنیاز و انتظارات مربوط به عملکرد داوطلبان ،و
راهنمای کاربردی و راهبردی برای انتخاب شایستهترین نامزدها برای هر شغل موجود ،به عضوهای کمیته کمک میکند.
فراخوان ،همچنین ،پیشــینه فرایند انتخاب کمیته نامزدی را ارائه میکند که شــامل هدف دســتیابی به یک توازن مناسب برای ترکیب
اعضای هیئت و هریک از کمیتههای فدراسیون است.
برای مشاهده این فراخوان اینجا کلیک کنید.
IFAC

طرح راهبردی 2020-2019
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACصدای تاثیرگذار و مورد اعتماد برای حرفه جهانی حسابداری است و نقش رهبری بسیار مهمی
در ایجاد اعتماد و اطمینان نسبت به آینده حرفه ایفا میکند.
چشمانداز و مقصود فدراسیون ،انتظارات ایفک برای حرفه جهانی پویا و آیندهمحور را نشان میدهد .این دو ،به همراه  3هدف راهبردی،
تهیه شــدهاند تا فراتر از محدوده زمانی  2ســاله برنامه ،مربوط باقی بمانند .راهبرد ،از آیفک پشتیبانی میکند که با چابکی بیشتر با محیط
بهســرعت درحال تغییر همگام شــود؛ از جمله ابهام ایجادشده ناشی از بازبینی ترتیبات اســتانداردگذاری بینالمللی بهوسیله گروه نظارت
) ،(MGو این واقعیت که در دوره زمانی اجرای برنامه ،به دلیل تاثیر دالر امریکای تقویتشده ،بر دادههای مورد استفاده در محاسبه حق
عضویت ،درامد عضوهای فدراسیون به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت.
اقدامات راهبردی فدراســیون ،زیر  3هدف راهبردی آن جمع شــدهاند و موقعیت یگانه فدراسیون را متعادل میکنند .این اهداف به طور
منظم بررسی میشوند تا اطمینان بهدست آید که پاسخگوی چالشها و فرصتها هستند.
طرح راهبردی ،با تعریف موفقیت ،و فراهمساختن نمایی از اولویتها و پیامدهای اصلی هدفگذاریشده فدراسیون ،برای سودبران ،برای
دوره 2ساله ،به پایان میرسد.
طرح راهبردی فدراسیون درمرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس صفحه «آرشیو منابع مهم /عمومی» در دسترس است.
IFAC
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شماره 394
انتشار پیشنویس پیشنهادی درباره اجرای روشهای توافقی
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی) (IAASBپیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی خدمات مرتبط
شماره ( 4410تجدیدنظر شده) ) (ISRS 4410با عنوان «اجرای روشهای توافقی) »(AUPرا منتشر کرده است .فرصت ارسال نظر تا
 15مارس  2019تعیین شده است.
اجرای روشهای توافقی بهطور گسترده در بسیاری از حوزههای گزارشگری بهکار برده میشود و همچنان تقاضا برای این خدمات در حال
افزایش است.
هیئت برای اطمینان از اینکه این اســتاندارد در محیط کسبوکار فعلی همچنان مربوط میماند ،پیشنهاد کرد که بعضی از مفاهیم مهم در
این استاندارد ارتقا یابند ،این مفاهیم عبارتند از:
• نقش قضاوت حرفهای در اجرای روشهای توافقی،
• موارد افشا در ارتباط با استقالل کارشناسان یا نبود آن،
• رهنمود درمورد واژههای مناسب یا غیرمناسب برای توصیف روشها و یافتهها در گزارش روشهای توافقی،
• استفاده از تخصص کارشناسان در اجرای روشهای توافقی،
• محدویتهای توزیع و بهکارگیری گزارش روشهای توافقی.
این پیشنویس در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس صفحه «آرشیو منابع مهم /حسابرسی» در دسترس است.
IFAC

انتشارگزارش سنجش شفافیت کمیته حسابرسی

تمرکزبر معیارهای مبتنیبر غیراصول پذیرفتهشده حسابداری

براساس گزارش مرکز کیفیت حسابرسی ) (CAQبا عنوان
«سنجش شفافیت کمیته حسابرسی سال  »2018که بهتازگی
منتشر شد ،کمیتههای حسابرسی شرکتهای عام همچنان
اطالعات بیشتری درباره نظارت بر فعالیتهای حسابرس مستقل
در اختیار مردم قرار میدهند.
بر اساس این گزارش 40،درصد از  500شرکت برتر اساندپی
) ،(S&P 500مالحظات خود در انتصاب موسســه حسابرسی در
ســال  2018را افشا کردند .این میزان نســبت به  37درصد که در
ســال گذشته و  13درصد که در سال  2014ثبت شده بود ،افزایش
یافته است.
این گزارش همچنین نشان داد که تعداد بیشتری از  500شرکت
برتر اساندپی ،همراه با افشای طول مدت زمان تعامل با موسسه
حسابرســی ،در مورد معیارهای درنظرگرفتهشده در هنگام ارزیابی
موسسه حسابرسی اطالعرسانی کرده و مشارکت کمیته حسابرسی
در انتخاب شریک حسابرسی را اعالم کردهاند.

در حالیکه تعداد تذکرهایی که کمیسیون بورس و اوراق
بهادار امریکا ) (SECبرای ناشرانی که صورتهای مالی خود
را نزد کمیسیون ثبت میکنند ،بهشدت کاهش یافته ،میزان
تذکرهای متمرکز بر معیارهای مبتنی بر غیراصول پذیرفتهشده
حسابداری) ،(non-GAAPافزایش پیدا کرده است.
ســازمان تحلیلگری حسابرســی ) (Audit Analyticsبا
کاملکردن گزارش جدید خود درباره استفاده فزاینده از معیارهای
مبتنی بر غیراصول پذیرفتهشــده حســابداری ازســوی شرکتها،
دادههایی درباره اجرای رهنمود کمیســیون در زمینه اســتفاده از
معیارهای مالی غیررسمی ،منتشر کرد.
مهمترین علت اعتراض کمیســیون این اســت که شــرکتهای
ثبتشــده ،بــه معیارهای مبتنــی بــر غیراصول پذیرفتهشــده
حســابداری برتــری بیشازانــدازه میدهند .در نیمه اول ســال
 ،2018معــادل 22درصــد از تذکرهای کمیســیون درباره چنین
اعتراضهایی بود ،گرچه این اعتراضها نســبت به سالهای 2016
و  2017که بهترتیب  38و 37درصد بود ،کاهش داشته است.
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شماره 394
عناوین هستههای اندیشهورزی در وزارت اقتصاد

توسعه راهبرد نامزدی در کمیتههای ایفک

وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقای توان تصمیمسازی،
تصمیمگیری و سیاستگذاری در مواجهه با مسایل پیچیده و پویا
و افزایش کیفیت تصمیمات متخذه و همچنین به جریان انداختن
یافتههای علمی جدید در بستههای سیاستگذاری ،با بهرهگیری
از تمامی ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور ،مبادرت به ایجاد
هستههای اندیشهورزی کرده است.
عناوین اعالم شــده توســط دکتر فرهاد دژپسند عبارت است
از« :اقتصاد کالن با محوریت تقویت رشد اقتصادی ،کنترل تورم،
افزایش سرمایهگذاری و ثبات متغیرهای کالن اقتصادی»« ،بهبود
فضای کســبوکار و خصوصیســازی اثربخــش»« ،تامین مالی
داخلــی»« ،تامین مالی خارجی»« ،اصــاح نظام پولی و بانکی»،
«اصالح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن» و «ارتقای عملکرد
نظام گمرکی».

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبرای کمک به سازمانهای
و افرادی که خود را برای منصبهای خالی در هیئت و کمیتههای فدراسیون
بینالمللی حسابداران و هیئتهای استانداردگذاری مستقل :هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی )،(IAASB
هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران
) ،(IESBAو هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش
عمومی ) ،(IPSASBنامزد شرکت در فرایند انتخابات میکنند ،مطلبی
را با عنوان «توسعه راهبرد نامزدی» منتشر میکند.
راهبــرد یاشــده ،اطالعاتی دربــاره صالحیت مربــوط برای
عضویــت فراهم میســازد؛ از جمله تعهد به وقت مــورد نیاز ،و
انتظارات عملکرد بــرای داوطلبان ،و ارائــه رهنمود راهبردی و
عملی در شناسایی مناسبترین نامزد برای هر منصب موجود.
متن کامل خبر در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،صفحه
«آرشیو منابع مهم/عمومی» در دسترس است.
IFAC

وزارت اقتصاد

انتشارخبرنامه جدید و برنامه کار روزآمدشده

دیدگاهها درباره تحوالت وظایف مالی

خبرنامه ماه نوامبر  2018هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
) (IASBبهتازگی منتشر و برنامه کار هیئت روزامد شده است.
موضوعهای مورد بحث در این خبرنامه عبارتند از:
• استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 17) 17با
عنوان «قراردادهای بیمه»،
• صورتهای مالی اساسی،
• مباحث مرتبط با بهکارگیری استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی )،(IFRS
• گزارش تفسیری مدیریت،

گزارش «دیدگاهها درباره تحوالت وظایف مالی» ،گفتگوها و
نتیجهگیریها از نشست کمیته حسابداران حرفهای در محیط
کسبوکار ) (PAIBوابسته به فدراسیون بینالمللی حسابداران
) (IFACPAدر سپتامبر  2018را گرداوری ،و بینشی در مورد
دگرگونی کارکرد امور مالی ،از جمله فرصتها و چالشهای پیشروی
حرفه را ارائه کرده است.
موضوعهای اصلی زیر پوشش عبارتند از:
• دیدگاههای مدیر ارشد مالی ) (CFOدر مورد تحوالت کارکرد
امور مالی،
• روابط بین کمیتههای حسابرسی و مدیر ارشد مالی/کارکرد امور
مالی،
• کاربرد تحلیل داده در کسبوکار،
• مدلسازی داده فراتر از حسابداری و گزارشدهی مالی،
• اهمیت ارتباطات معتبر ،و اخالق حرفهای برای افزایش اعتماد
به کسبوکار و حسابداران،
• آخرین تفکر از سوی کمیته در مورد چشمانداز و نقشه راه برای
کارکرد آینده امور مالی.
این گزارش در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،صفحه
«آرشیو منابع مهم/حسابداری مالی» در دسترس است.

• طبقهبندی بدهیها به جاری یا غیرجاری (اصالحات در
استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 1) 1با عنوان «ارائه
صورتهای مالی»)،
• اضافهکردن یک ارجاع به چارچوب مفهومی (اصالحات در
استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 3) 3با عنوان
«ترکیبهای تجاری»،
• فعالیتهای مبتنی بر نرخ تنظیم شده.
برای مطالعه خبرنامه ماه نوامبر اینجا کلیک کنید.
برای مطالعه برنامه کار هیئت اینجا کلیک کنید.
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