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جوایز جدید برای شرکت در نظرسنجی حسابرس
نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری
دیدگاههایی برای تقویت نظارت و عملیات هیئتها
ابالغ سازوکار تسویه بدهی اشخاص
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جوایز جدید برای شرکت در نظرسنجی حسابرس

همایش «مدیریت هزینه :در عمل»

نشریه حسابرس هر ماه نظرسنجی جدیدی در راستای موضوعات
و دغدغههای حرفه منتشر میکند که به تعدادی از شرکتکنندگان در
نظرخواهی جوایزی اهدا میشود.
هدیه جدید حســابرس برای برندگان عزیز این نظرسنجی ،اعطای 5
شماره آخر نشریه حسابرس به صورت الکترونیکی است.
ضمن دعوت از شــما برای مشاهده نرمافزار فیدیبو ،و دریافت پرونده
الکترونیکی حســابرس از نرمافزار ،میتوانید با شــرکت در نظرســنجی
ماهانه حسابرس برنده جوایز ارزشمند ما شوید.
برای شــرکت در این نظرسنجی به صفحه نخست مرکز اطالعرسانی
حسابرس به آدرس زیر مراجعه کنید.
www.hesabras.org

چهلمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران با عنوان «مدیریت
هزینه :در عمل» در تاریخ  11مهر سال  1397در دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه021 88659982 -5 :
آدرس دبیرخانه :میدان آرژانتین -ابتدای خیابان الوند -روبروی
بیمارستان کسری -شماره  -28طبقه دوم
مـرکـز اطـالعرسـانـی ایـنـترنتیiica.ir/40th :
حسابرس

حسابرس

نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری

ابالغ نحوه تسویه بدهیها و مطالبات پیمانکاران دولت

نشست همنشینی مشورتی استانداردهای حسابداری ) (ASAFدر
سال  2018برگزار شد.
موضوعها و طرحهای مورد بحث در این نشست شامل موارد زیر بوده است:
•ابزار مالی با ویژگی حقوق مالکانه،
•ترکیب تجاری زیر کنترل مشترک،
•ارتباط بهتر -صورتهای مالی اساسی،
•ارتباط بهتر -پیشنویس چارچوب برای گزارشگری سنجههای عملکرد،
•اموال ،ماشینآالت و تجهیزات -عواید بهدستآمده پیش از بهرهبرداری
برنامهریزی شده،
•سرقفلی و کاهش ارزش،
•ارتباط بهتر -بازنگری در سطح استانداردها،
•حسابداری حقوق بازنشستگی،
•آخرین تحوالت و برنامهریزی دستور جلسه.
خالصه پرونده صوتی ضبط شده از گفتگوهای انجامشده و اسناد مربوط به
آن ،در صفحه نشست در دسترس است.

معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور طی اطالعیهای ،نحوه
تسویه بدهیها و مطالبات پیمانکاران و کلیه اشخاص مشمول که
متقابال به دولت بدهکار و از آن طلبکار هستند را از طریق صدور
اسناد (اوراق) خزانه نوع اول اعالم کرد.
برای اطالع از جزئیات این ابالغیه و آخرین اطالعات مرتبط
با فهرســت مذکور به مرکز اطالعرسـانـــی زیــر مراجعه کنید:
iridmo.mefa.ir
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور
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قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم ابالغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی «قانون اصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
چهلوچهارم ( »)44را به شبکه بانکی ابالغ کرد .بر اساس این بخشنامه ،ترتیبات تملک سهام بانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی تغییر یافت .برای اطالع از جزئیات این بخشنامه به مرکز اطالعرسانی
بانک مرکزی مراجعه کنیدwww.cbi.ir :
بانک مرکزی

دیدگاههایی برای تقویت نظارت و عملیات هیئتها
از اوایل سال  ،2015حجم خوبی از افکار سازنده ،مشاوره با سودبران اصلی ،و تحلیل ،از طریق بررسی گروه نظارت ) (MGاز فعالیت
استانداردگذاری بینالمللی ،انجام شده است.
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) ،(IFACبا دریافت اطالعات از این تحلیلها ،مشاورهها ،و میزگردها ،سندی با عنوان «چشمانداز راه
پیشرو برای تقویت نظارت و عملیات هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی ،اطمینان بخشی و اخالق حرفهای )»(IAAESB
تهیه کرده که هدف آن شناسایی نگرانیها و ارایه پیشنهاد بهبود است.
راه پیشرو ،یک گام سازنده برای تقویت فرایند تدوین استاندارد است که با مأموریت فدراسیون بینالمللی حسابداران در خدمت به منافع
همگانی از طریق مشارکت در و ترویج توسعه ،پذیرش و بهکارگیری استانداردهای بینالمللی با کیفیت مطابقت دارد.
این سند در مرکز اطالعرسانی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم /حسابرسی» در دسترس است.
IFAC

وزارت اقتصاد ،پاسخگوترن دستگاه شناخته شد
بر اساس شاخص درخواست اطالعات از سوی مردم در میان  10دستگاهی که مردم بیشترین درخواست اطالعات را در سامانه انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات از آنها داشتهاند ،وزارت اقتصاد با  99درصد پاسخگویی ،به عنوان پاسخگوترین دستگاه شناخته شد.
میتوانید با مراجعه به مرکز اطالعرسانی زیر شکایات خود را مطرح کنند:
Foia.iran.gov.ir
وزارت اقتصاد

@hesabrasmag

newsletter@hesabras.org

www.hesabras.org

3

4

شماره 382

سخنرانی رئیس هیئتاستانداردهای بینالمللی حسابداری در ژاپن
هانس هوگرورست ) (Hans Hoogervorstرئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری) (IASBدر مراسمی به میزبانی
کشور ژاپن ،درباره پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSدر سراسر جهان و فعالیت هیئت درمورد دو موضوع
سرقفلی و پروژه بهبود ارتباطات در گزارشگری مالی ،سخنرانی کرد.
وی در این ســخنرانی به این مطلب اشــاره کرد که تاکنون حدود  200شرکت نســبتا بزرگ ژاپنی تصمیم گرفتهاند که همه استانداردهای
بینالمللی را بپذیرند که این شــرکتها بیش از  30درصد ارزش کل ســهام بورس اوراق بهادار ژاپن را دارا هســتند .عالوه براین ،برخی از
شرکتهای بسیار بزرگ ژاپن نیز بهطور جدی به دنبال پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی هستند.
هانس هوگرورست در مورد سرقفلی اشاره کرد ،با توجه به اینکه در سال  2004هیئت با پذیرش استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی
 (IFRS 3) 3با عنوان «ترکیب واحدهای تجاری» ،استهالک سرقفلی را متوقف ساخت و بهجای آن تنها به رویکرد کاهش ارزش اتکا کرد.
با وجود این ،همچنان در اصول پذیرفته شده حسابداری ) (GAAPژاپن ،استهالک سرقفلی وجود دارد.
هانس هوگرورســت در ادامه ســخنانش اشــاره کوتاهی نیز به پروژه بهبود ارتباطات کرد و گفت که هیئت با اســتقرار استانداردهای
بینالمللی  9و  (IFRSs 9 & 15) 15با عنوانهای «ابزار مالی» و «درامد حاصل از قرارداد با مشــتریان» کارهای زیادی برای شــرکتهای
سراســر جهان انجام داد .این استانداردها اصالحات بسیار ضروری زیادی را انجام داد ،اما در کوتاهمدت باعث ایجاد هزینه درخورتوجهای
برای بهکارگیری شــد .بههمین دلیل ،هیئت تصمیم گرفت بر بهبود صورتهای مالی تمرکز کند .هیئت ،این پروژه را «انتقال بهتر اطالعات
در گزارشگری مالی» نام گذاشت .این پروژه شامل دو بخش صورتهای مالی اساسی و گزارش تفسیری مدیریت است.
وی درپایان اشاره کرد که کشور ژاپن یکی از عضوهای مهم و بسیار تاثیرگذار درکمیته استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است.
برای مشاهده متن کامل سخنرانی اینجا را کلیک کنید.
IFRS

ابالغ سازوکار تسویه بدهی اشخاص
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور ،دستورالعمل تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
از طریق تهاتر با مطالبات از دولت ،با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم را اعالم کرد.
برای اطالع از جزئیات این ابالغیه و آخرین اطالعات مرتبط با فهـــرست مـذکـــور بـــه مـرکـز اطـالعرسـانـــی زیـر مـراجـعـه کـنیـد:
iridmo.mefa.ir
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور
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