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سومین کنفرانس ملی حسابداری،
مدیریت و صنایع ایران

کنفرانس تصویری دانشنامه
استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای
کاربردی در علوم مدیریت ،اقتصاد و
حسابداری ایران

سومین کنفرانس ملی حسابداری ،مدیریت
و صنایع ایران در تاریخ  22شهریور سال
 1397در استان همدان برگزار میشود.
تلفن دبیرخانه08138280971 :
آدرس دبیرخانــه :همــدان -خیابــان
بوعلیســینا -ســيزدهخانه -نبش كوچه
اميرلعلی -ساختمان مسچی
مرکز اطـالعرسانـــی اینـتـرنـتـــی:

پرونده ضبطشده کنفرانس تصویری که
بهصورت زنده دانشنامه استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی سال
 (IFRS Taxonomy 2018) 2018را
معرفی میکند ،اکنون در دسترس است.
پرونده ضبطشده کنفرانس تصویری
دانشنامه استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی را اینجا ببینید.

چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای
کاربردی در علوم مدیریت ،اقتصاد و
حسابداری ایران در تاریخ  21آذر سال
 1397برگزار میشود.

managment2018.bonyadhamayesh.ir

IFRS

حسابرس

تلفن دبیرخانه02177211962 :

آدرس دبیرخانه :تهران -میدان رســالت-
خیابان فرجام -پالک  -725واحد 3
مـرکـــز اطـالعرسـانـــی ایـنـتـــرنتی:
www.mcconf.ir
حسابرس

تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت
برای ایجاد اطمینان از این که استانداردهای بینالمللی حسابرسی ) (ISAهمچنان ممکن است مبنایی برای حسابرسیهای جهانی
باکیفیت ،ارزشمند و مربوط ایجاد کنند ،پیشنویس استاندارد بینالمللی حسابرسی  (ISA 315) 315با عنوان «شناسایی و ارزیابی
خطرهای تحریف بااهمیت» الزامات محکمتر و رهنمود بهبودیافتهتری را پیشنهاد میکند؛ به منظور:
•کمک به شناسایی مستمر و موثر ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت،
•مدرنسازی استاندارد بینالمللی حسابرسی شماره  315برای براوردهساختن نیازهای در حال تحول کسبوکار ،از جمله فناوری
اطالعات ،و این که به چه نحوی حسابرسان از ابزار و تکنیکهای خودکار ،شامل ابزار تحلیلگری داده ،برای انجام روشهای حسابرسی
استفاده میکنند،
•بهبود قابلیت بهکارگیری استاندارد برای بنگاهها در مجموعه گستردهای از موقعیتها و شرایط پیچیده ،و
•متمرکز ساختن حسابرسان در بهکاربردن تردید حرفهای در تمام فرایند شناسایی و ارزیابی خطر.
مهلت ارسال نظرات تا تاریخ  2ماه نوامبر  2018میباشد.
این پیشنویس در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس «آرشیو منابع مهم /حسابرسی» در دسترس است.
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بیانیه نهایی :تجدیدنظر در آیین اخالقی
این استاندارد یک چارچوب جامع را مشخص میکند که انواع پیشنهادهای اغواکننده را پوشش میدهد و برای هر دو ،حسابداران حرفهای در محیط
کسبوکار و حسابداران حرفهای در محیط حرفه ،در شرایطی که دربرگیرنده پیشنهاد یا پذیرش هدایای اغواکننده باشد ،قابل اجرا است.
این اســتاندارد انتظارات روشــنی برای همه حســابداران حرفهای مشــخص میکند که قوانین و مقرراتی را درک کنند که پیشــنهاد یا پذیرش هدایای
اغواکننده را در شــرایط خاص منع میسازد ،مانند موارد مربوط به رشوهخواری و فســاد .این استاندارد ،همچنین استفاده از یک آزمون نیتسنجی را در
مواردی که پیشــنهاد اغواکننده به طور مشخص به وســیله قانون یا مقررات منع نشده است ،الزامی میکند؛ و همچنین بهکارگیری چارچوب مفهومی در
سایر شرایط .برای کمک به حسابداران حرفهای در هدایت موقعیتهای مختلف ،یک رهنمود ارتقایافته ارائه شده است.
تدابیر تجدیدنظرشده ،آخرین جزو از آیین اخالقی تجدیدنظرشده و تجدیدساختارشده برای حسابداران حرفهای (شامل استانداردهای استقالل) است.
این دو رهنمود در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس در صفحه «آرشیو منابع مهم ،استانداردهای اخالقی» در دسترس است.
IFAC

پاسخ فدراسیون بینالمللی حسابداران به چارچوب اتحادیه
اروپا
فدراسیون بینالمللی حسابداران) (IFACمعتقد است که مقررات
استانداردهای بینالمللی حسابداری اروپا ) (EIASهنوز مانعی است
برای کمیسیون اتحادیه اروپا در تغییر محتوای استانداردهای بینالمللی
گزارشگری مالی ،و توصیه میکند که اتحادیه اروپا چارچوب مفهومی
موجود استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSرا به
جای یک چارچوب مفهومی اروپایی که ممکن است موجب پیچیدگی
و تجزیه غیرضروری شود ،تایید کند .فدراسیون بینالمللی حسابداران
همچنین یک رویکرد یکپارچه برای گزارشگری مالی و غیرمالی عام
با تمرکز بر ایجاد ارزش بلندمدت پیشنهاد میکند ،و به طور قوی از
گزارشگری یکپارچه به عنوان پایهای برای این رویکرد حمایت میکند.
این رهنمود در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس در صفحه
«آرشیو منابع مهم/حسابداری مالی» در دسترس است.

واگذاری سهام بنگاههای اقتصادی متعلق به بانکها
وفق بند «ب» ماده  16قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقای
نظام مالی کشور مصوب سال  ،1394بانکها و مؤسسات اعتباری
غیربانکی و شرکتهای تابعه آنها موظف بودهاند ظرف مدت
سهسال از زمان الزماالجرا شدن قانون مذکور (خرداد ماه سال
 )1397سهام زیر تملک خود و شرکتهای تابعهای که بيش از ٥٠
درصد سهام آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق به بانکها
و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده يا اکثريت اعضای هيئتمديره
آنها را بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعيين ميکردهاند،
به بنگاههای غيربانکی واگذار کنند.
برای اطالع از جزئیات این دســتورعمل به مرکز اطالعرسانی
بانک مرکزی مراجعه کنیدwww.cbi.ir :

IFAC

بانک مرکزی

پاسخ کمیته مؤسسات حسابرسی کوچکومتوسط
کمیته مؤسسات حسابرسی کوچکومتوسط ) (SMPCفدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبازخورد خود برای راهبرد و
برنامه کاری پنجساله هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAرا ارائه کرده است .این کمیته در
کل ،با معیارهای پیشنهادی برای تعیین اقدامات و اولویتهای هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران در پنج
سال آینده موافقت دارد .کمیته همچنین میپذیرد که هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران متعهد به توسعه
استانداردهای باکیفیت و استانداردهای مبتنی بر اصول است و بهشدت معتقد است که در هنگام بازبینی آیین بینالمللی اخالق حرفهای
برای حسابداران حرفهای ،این موارد اهمیت حیاتی دارند .این کمیته همچنین طیف ذینفعانی را که امروزه در پی تاثیرگذاشتن بر مسیر
هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران هستند ،تایید میکند ،و از این نظر که تنها استانداردهای اخالق حرفهای
مبتنی بر اصول ممکن است در طول زمان پایدار باشد ،حمایت میکند.
این رهنمود در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس در صفحه «آرشیو منابع مهم/اخالق حرفهای» در دسترس است.
IFAC
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انتشار خبرنامه جدید

رویکرد ترجیحی بهنحوه طبقهبندی ابزار مالی

خبرنامه جدید هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
) (IASBدر ماه ژوئیه سال  2018بهتازگی منتشر و برنامه کاری
هیئت روزامد شده است.
موضوعهای مورد بحث در این خبرنامه عبارتند از:
•فعالیتهای مبتنی بر نرخ تنظیم شده،
•گزارش تفسیری مدیریت،
•ترکیبهای تجاری زیر کنترل مشترک،
•چارچوب مفهومی،
•استقرار استانداردها،
•سرقفلی و کاهش ارزش،
•نوآوری افشا،
•رویههای حسابداری و براوردهای حسابداری ،و
•آخرین تحوالت گروه اقتصادهای نوپدید ).(EEG
برای مطالعه خبرنامه ماه ژوئیه اینجا کلیک کنید.
برای مطالعه برنامه کاری هیئت اینجا کلیک کنید.

دومین نمایش تصویری اینترنتی از یک سری ارائههای اینترنتی درباره
سند گفتگو ) (DPبا عنوان «ابزار مالی همراه با ویژگی حقوق مالکانه»
هماکنون در دسترس است.
در ایــن نمایــش تصویــری اینترنتــی ،کومار داســگپتا (Kumar
) ،Dasguptaمدیر فنی هیئت اســتانداردهای بینالمللی حســابداری،
رویکرد ترجیحی هیئت برای طبقهبندی ،ارائه و افشای ابزار مالی منتشر
شــده توسط شــرکتها را توضیح میدهد .با اســتفاده از برخی مثالها ،او
همچنین درباره بهکارگیری این رویکرد برای ابزار مالی خاص غیرمشتقه
صحبت میکند.
ســند گفتگو ،رویکرد ترجیحی هیئت برای طبقهبندی ابزار مالی را از
منظر ناشر بهعنوان بدهی مالی یا ابزار حقوق مالکانه ،مشخص میکند.
ی آینده درباره سند گفتگو ،مطالب زیر را
نمایشــهای تصویری اینترنت 
پوشش خواهد داد:
•طبقهبندی ابزار مشتقه برمبنای حقوق مالکانه خودی،
•طبقهبندی ابزار ترکیبی و توافقات تعهد بازخرید،
•نحوه ارائه ابزار حقوق مالکانه ،و
•نحوه ارائه بدهیهای مالی.
نمایش تصویری اینترنتی اینجا در دسترس است.

IFRS

IFRS

دستافزار همراه
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبا هدف پشتیبانی از مؤسسههای حسابرسی کوچکومتوسط ) (SMPsچهار راهنما با
عنوانهای زیر به صورت دستافزار منتشر کرد:
• راهنمای کنترل کیفیت مؤسسههای حسابرسی کوچک و متوسط،
• راهنمای استفاده از استانداردهای بینالمللی حسابرسی در حسابرسی بنگاههای کوچکومتوسط )،(SMEs
• راهنمایی برای استاندارد بینالمللی حسابرسی شماره  (ISRE 2400) 2400با عنوان «بررسی اجمالی صورتهای مالی» ،و
• راهنمایی برای استاندارد بینالمللی حسابرسی شماره  (ISRS 4410) 4410با عنوان تنظیم اطالعات مالی.
فدراسیون این راهنماها را به منظور بهبود ارائه خدمات به بنگاههای کوچکومتوسط منتشر کرده است.
راهنماهای منتشرشده به همراه استانداردهای مربوط به آن بهطور موثر و پیوسته در توسعه سیستمهای کنترل کیفیت ،انجام حسابرسی
صورتهای مالی ،بررسی اجمالی ،و تنظیم اطالعات مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط بهکار گرفته میشود.
سازمانهای عضو فدراسیون بینالمللی حسابداران و سایر سازمانهای حرفهای حسابداری میتوانند برای بهبود ،تکمیل ،استمرار و توسعه
فعالیتهای حرفهای موجود خود ،از این راهنماها استفاده کنند.
این رهنمود در مرکز اطالعرسانی حسابرس ،صفحه «آرشیو منابع مهم/حسابرسی» در دسترس شماست.
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