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تاریخ انتشار :سیزدهم بهمن 1397
شماره 403

نظرخواهی درباره پیشنویس تغییرات دانشنامه استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی

راهاندازی سامانه صدور حواله الکترونیک
انتشار آخرین دستاوردهای هیئت استانداردهای بینالمللی آموزش
حسابداری
ژاپن و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
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شماره 403
اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت،
اقتصاد و حسابداری

اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت،
اقتصاد و حسابداری در تاریخ  15بهمن
سال  1397در لندن انگلستان برگزار
خواهد شد.
تلفن دبیرخانه02177531541 :
مـرکـــز اطـالعرسـانـــی اینترنتــی:
www.londoncnf.com
حسابرس

نظرخواهی درباره پیشنویس تغییرات
دانشنامه استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی
بـنـیـاد استـانـداردهـای بینالمللی
گزارشگری مالی ) (IFRSFدر دسامبر
 2018تغییرات پیشنهادی در دانشنامه
استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی سال  2018را با عنوان «تغییرات
پیشنهادی  -2بهبودهای عمومی» برای
نظرخواهی همگانی منتشر کرد .تغییرات
پیشنهادی بهمنظور بهبود کیفیت
اطالعات برچسبشده ،و آسانترساختن
استفاده از دانشنامه استانداردهای

سومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری ایران
سومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری ایران در تاریخ  16اسفند سال
 1397توسط همایشگستران در جیرفت
برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه09162705531 :
مـرکـز اطـالعرسـانـــی ایـنـتـرنتی:
www.hgsaml3.ir
حسابرس

بینالمللی گزارشگری مالی ارائه شده
است.
فرصت ارسال نظرات تا تاریخ  4فوریه
 2019تعیین شده است.
IFRS

مدیریت چگونه میتواند در کیفیت حسابرسی مشارکت کند؟

انتشار آخرین دستاوردهای هیئت استانداردهای بینالمللی
آموزش حسابداری

مدیریت چه نقشی را میتواند در بهبود کیفیت حسابرسی ایفا کند؟ این
پرسشی است که تا حد زیادی از زمان بحران مالی سال  2008میالدی،
نادیده گرفته شده است .با این حال ،پیشرفتها و ابتکارها در جهت بهبود
کیفیت حسابرسی ،تقریب ًا بهطور یکسان و بهصورتی درکشدنی ،بر
آنچه حسابرسان میتوانند و باید انجام دهند ،متمرکز شده است.
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACپیشنهادهایی را
در مورد چگونگی مشــارکت مدیریت در بهبود کیفیت حسابرسی
ارائه میکند؛ از جمله نقش مدیریت در پشــتیبانی از استفاده ابزار
تحلیلگری دادهها در حسابرسی.
متن کامل مقاله «مدیریت چگونه میتواند در کیفیت حسابرسی
مشــارکت کند؟» به فارســی هماکنــون در مرکز اطالعرســانی
حسابرس «بخش دیدگاههای حرفهای» در دسترس شماست.
برای مطالعه این مطلب اینجا کلیک کنید.

کریس آستین ) (Chris Austinاز  1ژانویه  2015به عنوان
رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی آموزش حسابداری
) (IAESBمشغول بهکار شد .در دوره ریاست وی ،هیئت راهبرد و
برنامهکاری پنجسالهای را توسعه داد که با تمرکز بر حوزههای جدیدی
در زمینه توسعه و پیادهسازی استانداردها و مشارکت استفادهکنندگان
طرحریزی شد .آستین همچنین از طریق توانمندسازی کارکنان،
استفاده از اعضای متخصص و تاکید بر اهداف بلندمدت ،هیئت را
در دستیابی به اهداف تعیینشده یاری کرد.
اکنون با اتمام دوره ریاســت وی در هیئت ،آســتین در یک نوار
صوتی ،به توصیف تالشهایش در دوره چهارساله خدمت بهعنوان
رئیس هیئت ،در زمینه ارتقای پیشــرفت حرفهای و آموزش حرفه
حسابداری پرداخته است.
برای گوش دادن به نوار صوتی اینجا کلیک کنید.

حسابرس

IFAC
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شماره 403
راهاندازی سامانه صدور حواله الکترونیک
سامان ه صدور حواله الکترونیک از آبانماه سال جاری برای دستگاههای اجرایی راهاندازی شد .این
سامانه جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابهجا شده
و پس از تأیید نهایی ،بدون نیاز به مراجعه حضور به شعبه بانک ،انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع
وقت انجام میشود.
برای اطالع از جزئیات این سامانه به مرکز اطالعرسانی زیر مراجعه کنید:

www.behdadportal.cbinasim.ir
بانک مرکزی

نظرخواهی در مورد پیشنویس استاندارد شماره  ۳۹حسابداری
کمیته تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی ،پیشنویس استاندارد حسابداری شماره  39با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی» را تدوین و
منتشر کرده است .این پیشنویس بر اساس استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تدوین شده است.
کمیته یادشــده از تمامی افراد صاحبنظر درخواســت کرده است که ضمن مطالعه دقیق پیشنویس استاندارد ،پیشنهادات خود را حداکثر تا
تاریخ  29اســفند ســال  1397برای مدیریت تدوین استانداردها به آدرس :تهران ،خ بیهقی ،نبش خیابان دوازدهم غربی ،پالک  14و یا به
مرکز اطالعرسانی سازمان حسابرسی www.audit.org.ir :ارسال کنند.
متن کامل این پیشنویس در مرکز اطالعرسانی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم /حسابداری مالی» در دسترس است.
حسابرس

فراخوان برای جذب کارشناس فنی فناوری اطالعات
بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFدر جستجوی یک داوطلب برای فعالیت در کنار تیم فناوری اطالعات
) ،(ITبهعنوان کارشناس فنی فناوری اطالعات و شنیداریدیداری ) (AVاست .این نقش ممکن است برای فردی با پیشینه در
پشتیبانی فناوری اطالعات ،و کسی که مشتاق به توسعه دانش و مهارتهای خود در زمینه شنیداریدیداری است ،مناسب باشد .این نامزد،
مشتریمدار خواهد بود و خدمات پشتیبانی باکیفیت در زمینه فناوری اطالعات و شنیداریدیداری را بهطور روزانه به کارکنان ارائه میکند،
و همچنین از گسترش فناوریهای جدید پشتیبانی میکند.
عالقهمندان ممکن اســت شرحشغلی خود همراه با نامه پیوستشده برای توضیح چرایی دارا بودن شرایط الزم ،برای تصدی این سمت
را به نشانی پست الکترونیک  recruitment@ifrs.orgارسال کنند.
فرصت ثبتنام تا  3فوریه  2019تعیین شده است.
IFRS
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شماره 403
انتشار خبرنامه جدید کمیته تفسیر

خبرنامه جدید کمیته بینالمللی تفسیر گزارشگری مالی ) (IFRICبرای ژانویه  2019منتشر شد.
موضوعهای بحثشده در نشست ماه ژانویه کمیته شامل موارد زیر است:
تصمیمهای کمیته درباره دستور کار
• سپردههای مربوط به مالیاتهایی بهغیراز مالیات بردرامد (استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  37با عنوان ذخایر ،داراییهای
احتمالی و بدهیهای احتمالی)،
• ارزیابی کاالها یا خدمات تعهدشده (استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  15با عنوان درامد حاصل از قرارداد با مشتریان)،
• سرمایهگذاری در واحد فرعی که به بهایتمامشده بهحساب گرفته میشود :واگذاری بخشی از سرمایهگذاری (استاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی شماره  27با عنوان صورتهای مالی جداگانه)،
• سرمایهگذاری در واحد فرعی که به بهایتمامشده بهحساب گرفته میشود :تملک مرحلهای (استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره
 27با عنوان صورتهای مالی جداگانه)
برای مشاهده خبرنامه اینجا را کلیک کنید.
IFRS

تغییرات پیشنهادی در قانون یکنواخت حسابداری
انجمن ملی هیئتهای ایالتی حسابداری ) (NASBAبهتازگی تغییرات پیشنهادی در بخش مقررات نمونه ) (Sample Rulesدر
قانون یکنواخت حسابداری ) (UAAمربوط به برنامه بررسی همپیشگان را منتشر کرده است.
مقررات پیشنهادی جدید ،ماده  7مقررات نمونه قانون یکنواخت حسابداری را تغییر خواهد داد ،و:
•شامل تعاریف پایه است و انجمن حسابداران رسمی امریکا ) (AICPAو انجمنهای ایالتی حسابداران رسمی را به عنوان
سازمانهای حامی تاییدشده ،بهرسمیت میشناسد.
•رهنمودهایی برای انتخاب اعضای کمیته نظارت بر بررسی همپیشگان ) (PROCارائه میکند.
•الزاماتی را روشنسازی میکند که موسسههای حسابرسی باید تا یک تاریخ معین انجام دهند ،تا الزامات هیئتهای ایالتی حسابداری
در بررسی همپیشگان را رعایت کنند.
•مدارک خاص مربوط به بررسی همپیشگان را برای موسسههای حسابرسی مشخص میسازد تا در زمانهای مشخص به هیئتهای
ایالتی حسابداری داده شود.
این پیشنهاد توسط کمیته اعتباردهی رعایت ) (CACزیرمجموعه انجمن ملی هیئتهای ایالتی حسابداری با مشورت انجمن حسابداران
رســمی امریکا و کمیته مشترک انجمن ملی هیئتهای ایالتی حسابداری و انجمن حسابداران رسمی امریکا برای قانون یکنواخت
حسابداری ) ،(AICPA/NASBA UAACتهیه شده است.
Journal of Accountancy

ژاپن و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
هانس هوگرورست ) ،(Hans Hoogervorstرئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ،در مراسمی به میزبانی کشور ژاپن،
درباره پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در سراسر جهان و فعالیت هیئت در دو موضوع سرقفلی و پروژه بهبود انتقال
اطالعات در گزارشگری مالی ،سخنرانی کرد.
متن کامل این سخنرانی به فارسی در مرکز اطالعرسانی حسابرس ،بخش «دیدگاههای حرفهای» در دسترس شماست.
برای مطالعه این مطلب اینجا کلیک کنید.
حسابرس
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