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شماره 390
مصاحبه با رئیس هیئت امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی

سومین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری

در ماه اکتبر  2018یرکی لیکانن ) (Erkki Liikanenریاست بنیاد را از میشل پرادا
) (Michel Pradaتحویل گرفت .به همین منظور مصاحبهای با او انجام شد و در این
مصاحبه آقای لیکانن نظرات خود را درباره شغل جدیدش ،کار بنیاد و عالقهمندیهای
خارج از محیط کاری بیان کرد.
آقای لیکانن در مصاحبه خود درمورد نقش گزارشــگری مالــی دراقتصاد جهانی به این
مطلب اشاره کرد که جنبههای دیگری هم هستند که به طور فزایندهای با اهمیت شدهاند،
همانند گزارشــگری پایداری ،تغییرات آبوهوایی ،و مسئولیت اجتماعی بنگاه .همه این
موارد پیشرفتهای بسیار با اهمیتی هستند ،اما کماکان گزارشگری مالی ،اصل بسیار مهمی
اســت و باید بهگونهای انجام شــود که در همهجــا بتوان به آن اتکا کرد و اســتانداردهای
بینالمللی ممکن است به انجام این مورد کمک کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که بزرگترین چالش بنیاد چیست گفت" :البته کشورهای جهان
در پذیرش اســتانداردهای بینالمللی راه زیــادی را پیش رفتهاند .همانگونه که به پذیرش
کامل جهانی استانداردها نزدیک شدهایم ،اهمیت دارد که مطمئن شویم که این استانداردها
به طور صحیح ،برای همان هدف و در همه حوزهها بهکار گرفته شــوند .این مسئله باعث
تغییر هدف اصلی بنیاد نمیشود اما تمرکزکار بنیاد را در بلندمدت تغییر میدهد".
برای مطالعه متن کامل مصاحبه اینجا کلیک کنید.

سومین کنفرانس ملی اقتصاد ،مدیریت و
حسابداری در تاریخ  3بهمن سال  1397در
دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه06134451828 :
آدرس دبیرخانــه :اهــواز -ســازمان
صنعت ،معدن و تجارت خوزستان -اداره
آموزش -پژوهش و فناوری
مـرکـــز اطـــاعرسانی اینترنتــی:
www.ncss.ir
حسابرس

IFRS

اصالحات استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی
هدف هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی ) ،(IPSASBتدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری با کیفیت
باال ،سهولت در پذیرش و بهکارگیری این استانداردها برای بخش عمومی است .هیئت ،در راستای انجام این هدف ،استانداردهای
بینالمللی حسابداری بخش عمومی ) (IPSASو رهنمودهای کاربردی پیشنهادی ) (RPGsرا برای بهکارگیری در موسسههای
بخش عمومی از جمله ،دولتهای ملی ،محلی و منطقهای و سازمانهای دولتی مرتبط تهیه میکند.
اصالحات در اســتانداردهای بینالمللی حســابداری بخش عمومــی  ،2018از طریق مجموعهای از اصالحــات غیرمرتبط ،به تغییرات
غیرمهم در استانداردها میپردازد.
این سند اصالحات از دو بخش تشکیل شده است:
هدف بخش اول اصالحات در استانداردهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی  ،2018انجام اصالحات در استانداردها ،بهمنظور پرداختن
به مسائل مطرحشده به وسیله سودبران است .اصالحات منظورشده در بخش اول ،از اظهارنظرهای دریافتی از سودبران ناشی میشود.
هدف بخش دوم اصالحات در اســتانداردهای بینالمللی حســابداری بخش عمومی  ،2018بهبود اســتانداردهای بینالمللی حسابداری
بخش عمومی ،بهمنظور همســویی با اصالحات اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSبرمبنای بهبودهای انجام شده
بهوســیله هیئت استانداردهای بینالمللی حســابداری ) ،(IASBدر پروژههای اســتانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ،با عنوان
پروژههای «اصالحات کمدامنه» و تفسیرهای کمیته تفسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSICاست.
اصالحات بخش دوم ،ناشــی از توجه به بهبودهای ســاالنه و پروژه اصالحات کمدامنه هیئت اســتانداردهای بینالمللی حســابداری ،و
تفسیرهای کمیته تفسیر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی است.
این ِ
سند اصالحات ،در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم /حسابداری بخش عمومی» در دسترس است.
IFAC
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شماره 390
کتاب «تحلیل بنیادی طال»
کتاب «تحلیل بنیادی طال» به همراه بررسی ابزار نوین مالی طال در بورس کاالی ایران ،در انتشارات
بورس به چاپ رسید .این کتاب توسط بهنام بهزادفر نوشته شده است.
عالقهمندان برای تهیه این کتاب با شماره  02188648192تماس بگیرند یا به مرکز اطالعرسانی
انتشارات سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه کنندwww.boursepub.ir :
سازمان بورس و اوراق بهادار

اصالح تعریف واحد تجاری
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) ،(IASBاصالحات کمدامنه در مورد استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 3) 3با
عنوان «ترکیبهای تجاری» ،برای تعریف واحد تجاری منتشر کرد .این اصالحات ،به شرکتها کمک میکند تا تعیین کنند که آیا تحصیل انجامشده
شامل یک واحد تجاری است یا گروهی از داراییها.
تعریف اصالحشــده تاکید میکند که خروجی واحد تجاری ،ارائه کاالها و خدمات به مشــتریان است ،در حالی که تعریف قبلی متمرکز بر
بازده در قالب ســود سهام ،کاهش هزینهها ،یا سایر منافع اقتصادی به سرمایهگذاران و دیگران است .عالوه بر اصالح جملهبندی تعریف،
هیئت ،رهنمود تکمیلی ارائه داده است.
تشــخیص بین واحد تجاری و گروهی از داراییها مهم است ،زیرا تحصیلکننده تنها زمانی سرقفلی شناسایی میکند که یک واحد تجاری
را تحصیل کرده باشد.
منشــاء اصالحات یادشده ،ارزیابی پس از اجرای ) (PIRاســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  3با عنوان «ترکیبهای تجاری» است.
ارزیابی انجامشــده تعیین میکند که آیا اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSهمان طور کار میکند که انتظار میرفت .طبق
بازخورد حاصل از ارزیابی پس از اجرا ،هیئت همچنین بر روی یک پروژه دیگر مرتبط با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  3کار میکند،
که در آن در جستجوی بهبودهای احتمالی در حسابداری برای سرقفلی است.
شــرکتها ملزم هستند که تعریف اصالحشــده واحد تجاری را برای تحصیلهایی که در اول ژانویه  2020یا بعد از آن رخ میدهند ،اعمال
کنند .بهکارگیری زودتر از موعد ،مجاز است.
تعریف واحد تجاری (اصالحات در اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  3با عنوان «ترکیبهای تجاری») اینجا در دسترس است (برای
دسترس داشتن به اشتراک برتر استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی الکترونیکی ) (eIFRSنیاز است).
نکات درخورتوجه:
•تعریف قبلی واحد تجاری :یک مجموعه یکپارچه از فعالیتها و داراییها که این قابلیت را دارد که به قصد تامین بازده به صورت سود
سهام ،کاهش هزینهها ،و یا سایر منافع اقتصادی بهطور مستقیم به سرمایهگذاران یا سایر مالکان ،اعضا یا مشترکان ،هدایت و
مدیریت شود.
•تعریف جدید واحد تجاری :یک مجموعه یکپارچه از فعالیتها و داراییها که این قابلیت را دارد که به قصد تامین کاال یا خدمات به
مشتریان ،ایجاد درامد از سرمایهگذاری (مانند سود سهام یا بهره) ،یا ایجاد دیگر درامدها از فعالیتهای متداول ،هدایت و مدیریت شود.
•استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  3با عنوان «ترکیبهای تجاری» ،نتیجه پروژه مشترک بین هیئت استانداردهای بینالمللی
حسابداری و هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا ) (FASBبود .هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا ،تعریف
واحد تجاری را سال گذشته اصالح کرد .شفافسازی این تعریف بهوسیله هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ،موجب نزدیکتر
شدن استانداردهای مربوط به دو هیئت میشود.
IFRS
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شماره 390
اسامی واجدان شرایط شرکت در آزمون انتخاب حسابدار رسمی

هیئت تشخیص صالحیت حسابداران رسمی ،اسامی واجدان شرایط شرکت در آزمون سال 1397حسابدار رسمی را اعالم کرد.
این آزمون در تاریخهای یکم و دوم آذرماه در محل دانشکد ه مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود .گفتنی است در آزمون سال جاری،
بعدازظهر روز پنجشــنبه یکم ،به مواد امتحانی حســابداری و قانون مالیاتها ،و صبح روز جمعه دوم آذرماه ،به مواد امتحانی حسابرسی و
سایر قوانین اختصاص دارد.
برای اطالع از اسامی اعالمشده به مرکز اطالعرسانی جامعه حسابداران رسمی ایران مراجعه کنیدwww.iacpa.ir :
جامعه حسابداران رسمی ایران

پشتیبانی از بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی ۱۷
در جلسه ماه اکتبر ،هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) ،(IASBبازخوردی را که از سودبران درباره استاندارد بینالمللی
گزارشگری مالی  (IFRS 17) 17با عنوان «قراردادهای بیمه» ،دریافت کرده بود ،مورد بحث قرار داد .این بازخورد ،به هیئت و
کاشناسان فنی آن اجازه داده است تا نگرانیهای مربوط به استقرار استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  17را بهتر درک کنند ،و این که
آیا گامهای بیشتری ،از جمله استانداردگذاری احتمالی ،مورد نیاز است.
هیئت همچنان متعهد به کمک به بیمهگذاران در استقرار استاندارد جدید است ،و پیش از این اعالم کرده که در صورت لزوم به چالشهای
اســتقرار استاندارد پاســخ خواهد داد .هیئت در جلسه ماه اکتبر ،به این موضوع توجه کرد که آیا الزم است به بازخورد دریافتی واکنش نشان
دهد؛ اما هیئت درخواستی از کارشناسان دریافت نکرده بود که تصمیمگیری کند که آیا تغییراتی در استاندارد پیشنهاد کند.
در این جلسه ،هیئت در مورد معیارهایی که در ارزیابی تغییرات احتمالی به استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  17استفاده خواهد کرد،
توافق کرد ،که هر تغییری نباید:
•به اطالعات کمتری برای سرمایهگذاران منجر شود؛
•فرایندهای اجرایی موجود را مختل کند؛ و
•تاریخ اجرای استانداردی را که برای پاسخگویی به نارساییها در طیف گسترده رویههای کنونی حسابداری بیمه الزم است ،بدون
دلیل به خطر بیندازد.
هیئت درباره این که آیا در ماههای آینده اســتاندارد بینالمللی گزارشگری مالی شماره  17نیاز به تغییر دارد ،بحث خواهد کرد .خیلی زود
است که گفته شود این بحثها به پیشنهادی برای تغییر در استاندارد منجر خواهد شد.
اگر الزم بود تغییراتی پیشــنهاد شــود ،هیئت فرایند معمول و درست انجام کار برای اســتانداردگذاری را دنبال خواهد کرد ،که شامل یک
مشاوره عمومی میشود.
مطالب جلسه را اینجا ببینید.
IFRS
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شماره 390
انتشار خبرنامه جدید و برنامه کار روزآمدشده
خبرنامه جدید هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBدر ماه اکتبر ،منتشر و برنامه کار هیئت روزامد شده است.
موضوعهای مورد بحث در این خبرنامه عبارتند از:
•نواوری افشا :رویههای حسابداری،
•سرقفلی و کاهش ارزش،
•استقرار استانداردها :مالیات انتقالی -مبنای مالیاتی دارائیها و بدهیها،
•قراردادهای بیمه،
•گزارش تفسیری مدیریت،
•فعالیتهای مبتنی بر نرخ تنظیمشده،
•آخرین تغییرات مقدمهای بر استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی )،(IFRS
•صورتهای مالی اساسی.
برای مطالعه خبرنامه ماه اکتبر اینجا کلیک کنید.
برای مطالعه برنامه کار هیئت اینجا کلیک کنید.
IFRS

مقاالت نشست هماندیشی پژوهشی
مقالههایی که قرار است در هماندیشی پژوهشی ساالنه هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBمورد بحث قرار گیرند،
هم اکنون در دسترس است.
این رویداد با همکاری نشــریه دانشگاهی آباکاس ) (Abacusو دانشــگاه سیدنی استرالیا تنظیم شده و در  11و  12ماه نوامبر  2018در
استرالیا برگزار میشود .این هماندیشی 50 ،فرد دانشگاهی و  50فرد غیردانشگاهی از سراسر جهان را گردهم میآورد 6 .مقاله انتخاب شده
است ،که به وسیله نویسندگان آنها در این هماندیشی ارائه خواهند شد.
هماندیشــی پژوهشی تنها یکی از راههایی اســت که هیئت با جامعه دانشگاهی همکاری میکند تا به اطالعرسانی در مورد فعالیت فنی
خود کمک کند .عنوانهای این شش مقاله به شرح زیر است:
•سود برپایه غیراصولپذیرفتهشده ،و مصالحه کیفیت سود،
•سرریز افشا؟ تحلیل تجربی از الزامات افشای استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی،
•داراییهای مالی با حقوق مالکانه :ابزاری برای مدیریت سود -مطالعه موردی یانگور گروپ )،(Youngor Group
•حسابداری داراییهای نامشهود :آیا بهحساب دارایی منظور کردن تحقیقوتوسعه آثار واقعی را کاهش میدهد و کارایی سرمایهگذاری
را بهبود میبخشد؟
•گزارشگری صنایع استخراجی :بررسی یک پژوهش،
خاص صنعت برای بازار سرمایه :آیین کمیته مشترک ذخایر سنگمعدن ) (JORCدر صنایع معدنی
مستقل موارد افشای
•تایید
ِ
ِ
استرالیا.
برای مشاهده برنامه کامل این رویداد اینجا را کلیک کنید.
IFRS
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شماره 390
گزارش یافتههای پژوهش پرسشنامهای فدراسیون بینالمللی حسابداران

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACهمانند سالهای گذشته ،پژوهش پرسشنامهای موسسات حسابرسی کوچکومتوسط
) (IFAC Global SMP Surveyرا منتشر کرد .این پژوهش ،بزرگترین و مهمترین پژوهش در سطح بینالمللی برای شناسایی وضعیت
موسسات حسابرسی کوچکومتوسط است که هر سال به وسیله فدراسیون بینالمللی حسابداران انجام میشود.
یافتههای پژوهش جهانی موسسههای حسابرسی کوچکومتوسط در سال  ،2018نشان داد که حسابدارانی که مشغول فعالیت در موسسههای
کوچکومتوسط هستند علوم فناوری را فرا میگیرند تا به مشتریان بهتر خدمت ارائه دهند و استعدادهای برتر را جذب و حفظ کنند .برای این
پژوهش ،بیش از  6000پاسخ از موسسههای کوچکومتوسط از  150کشور جهان دریافت شد و پرسشهای آن در مورد عملکرد این موسسهها
در سال  ،2018و عواملی از بازار بود که با احتمال قوی در آینده بر عملکرد آنها تاثیر میگذارد .طراحی این پژوهش به وسیله کارشناسان ارشد
حرفهای موسسههای حسابرسی کوچکومتوسط انجام شد که مشتریان آنها به طور عمده بنگاههای کوچکومتوسط هستند .این پژوهش،
تصویر کلی از موضوعهای مهم را تهیه و گرایشها و پیشرفتهای مهم پیشروی این بخش حساس را پیگیری میکند.
گزارش یافتههای پژوهش در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس «صفحه آرشیو منابع مهم /حسابرسی» در دسترس است.
IFAC

انتشارخالصه صوتی نشست هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
دارل اسکات ) ،(Darrel Scottعضو هیئت استانداردهای
بینالمللی حسابداری ) (IASBو روبرتا راولی (Roberta
) ،Ravelliکارشناس فنی هیئت ،گزارش بحث جلسه ماه اکتبر
 2018هیئت ،درباره استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی
 (IFRS 17) 17با عنوان «قراردادهای بیمه» را در پرونده
اینترنتی صوتی ضبط کردهاند.
برای گوش دادن به خالصه صوتی اینجا کلیک کنید.
IFRS

وزارت اقتصاد حائز رتبه نخست فعالیتهای آماری در
کشور
بر اساس ارزیابی مرکز آمار ایران ،وزارت امور اقتصادیودارایی،
در میان دستگاههای اجرایی به عنوان رتبه نخست فعالیتهای
آماری در کشور معرفی شد.
وزارت امــور اقتصادیودارایــی ،بــا راهانــدازی ســامانهها و
پورتالهای اطالعرســانی در زمینه آمارهــای اقتصادی و مالی و
نشــریات و بولتنهای اقتصادی ،گامهای جدی در افزایش سطح
آگاهی فعاالن اقتصادی و عموم جامعه برداشــته که یکی از اینها
راهاندازی بانک دادههای اقتصادی و مالی برای دسترسی گسترده
و روزامد مخاطبان به آمارهای اقتصادی به آدرس زیر میباشــد:
www.databank.mefa.ir
وزارت اقتصاد
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