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شماره 408
پایش ریسک در دستور کار سازمان
بورس

دستیابی به ماموریت بنیاد
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBدر یک نمایش اینترنتی درباره دستیابی
به ماموریت بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) ،(IFRSFشواهدی درباره
سرمایهگذاری بینمرزی در سطح بینالمللی ،منتشرکرده است
در این نمایش اینترنتی ،آن تارکا ) ،(Ann Tarcaیکی از اعضای هیئت استانداردهای
بینالمللی حسابداری درباره پژوهش انجامشده پیرامون تأثیر استانداردهای بینالمللی
گزارشــگری مالی ) (IFRSبر ســرمایهگذاری بینمرزی در ســطح بینالمللی صحبت
میکند.
تارکا در مورد آثار کشــورهایی که اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی را بهکار
میگیرند ،بر موضوعهای مختلف مانند مقایســهپذیری صورتهای مالی و ســرمایهگذاری
خارجی مستقیم ،شواهد دانشگاهی ارائه میکند.
این نمایش اینترنتی اینجا در دسترس است.
IFRS

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،
پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک
فراگیر در بازار سرمایه کشور را از
برنامههای اصلی این سازمان دانست.
دکتر شاپور محمدی در خصوص نحوه
رویارویی سازمان بورس با ریسکها
گفت" :هماکنون ریسک خاصی که
بتوان در این بازار بهعنوان ریسک عمده
از آن نام برد ،وجود ندارد .از طرفی
یکی از برنامههای اصلی سازمان بورس
پایش ریسک سیستماتیک یا ریسک
فراگیر است؛ این ریسک فراگیر پایش
میشود تا اگر اشکالی در شرکتی رخ
دهد ،میزان تسری آن به سایر شرکتها
بررسی شود".
سازمان بورس و اوراق بهادار

ارتباط با نسل جوان

تحول در ساختار حرفه

آقای دکتر موسی بزرگاصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در
گفتگویی با مجله حسابرس بر ارتباط با نسل جوان تاکید کرد.
وی در این گفتگو اشاره کرد" :در زمانی که جوانتر بودم فعالیت
زیادی در مجله حســابرس داشــتم و تعداد زیادی مقاله در مجله
حســابرس چاپ کردهام .انتظارم این است که ارتباط شما با نسل
جوان بیشــتر شــود ،بهخصوص تالش کنید که از طریق رسانه،
همکاران جدید ســازمان ،تشــویق شوند به مشــارکت بیشتر در
سرنوشت خودشــان ،چه در کار حرفهای یا فعالیتهای فرهنگی.
رســانه نقش خیلی زیــادی در هدایت حرفــه دارد ،بهخصوص
ســرمایهگذاری ما باید روی قشر جوان بیشتر شود .تا حد ممکن
ارتباطات را با پایینترین ســطحی که در ســازمان داریم توسعه
دهید و مشوق آنها باشید".

آقای دکتر موسی بزرگاصل ،مدیرعامل سازمان حسابرسی ،روز
سه شنبه  7اسفندماه  1397در مراسم معارفه برگزارشده در سازمان
حسابرسی ،سخنرانی کردند.
در این سخنرانی ایشــان ضمن تشریح نقش حرفه حسابداری و
ساختار حرفه حسابرسی کشور ،برنامه کار سازمان حسابرسی برای
اســــتفاده مؤثر از ظرفیت حرفه حســابداری در توســعه اقتصادی
با مشــارکت اثربخــش بخش خصوصــی را ارائه دادند.
برای مشاهده متن کامل سخنرانی اینجا کلیک کنید.
حسابرس

حسابرس
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شماره 408
عضویت سمات در کارگروه تبادل اطالعات آسیا و اقیانوسیه
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران (سمات) ،عضو کارگروه تبادل اطالعات
) (Exchange of Informationگروه شرکتهای سپردهگذاری مرکزی آسیا اقیانوسیه ) (ACGشد.
از جمله مواردی که در این کارگروه مورد بررسی قرار میگیرد میتوان به کسبوکارهای مختلف هریک از
شرکتهای سپردهگذاری عضو کارگروه ،عملکرد و ارزش بازار آنها اشاره کرد.
سازمان بورس و اوراق بهادار

انتشار مقاله درباره الزامات مالیاتی برای اقتصاد دیجیتالی
کوین دنسی ) (Kevin Danceyمدیراجرایی ارشد فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبهتازگی مقالهای درباره سه الزام
مالیاتی برای اقتصاد دیجیتالی منتشر کرد که بر ضرورت همکاری جهانی در توسعه سیاستها با تمرکز بر توسعه یک سیاست مالیاتی تاکید
میکند ،که اعتماد به سیستمهای مالیاتی را افزایش میدهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ) (OECDبرای پرداختن به چالشهای پیشآمده در نتیجه اقتصاد دیجیتالی ،یک مشورتخواهی
همگانی در این باره منتشرکرده است .شروع نظرخواهی برای این موضوع از  1مارس  2019است.
برای مطالعه متن کامل مقاله دنسی اینجا کلیک کنید.
IFAC

انتشار سند چارچوب شایستگی حسابداری مدیریت
انجمن حسابداران مدیریت ) (IMAسند ارتقایافته «چارچوب شایستگی حسابداری مدیریت» را منتشر کرد .آخرین تغییرات این چارچوب
منعکسکننده مهارتهایی است که حسابداران مدیریت برای مربوطماندن و آمادگی برای آینده ،به آن نیاز خواهند داشت.
ســند چارچوب ارتقایافته 6 ،حوزه اصلی دانش ،مهارتها ،و تواناییهایی را شناســایی کرده است که کارشناسان حسابداری و امور مالی نیاز
دارنــد تــا با عصر دیجیتال همگام باقی بمانند و وظایف خود درحال و آینده را بهطور اثربخش انجام دهند .بســیاری از این موارد در برنامه
تحصیلی حسابداران مدیریت رسمی ) (CMAگنجانده شده است.
برخی از حوزهها تغییر نام یافتهاند تا دستیابی گستردهتر به شایستگیها را انعکاس دهند:
• راهبرد ،برنامهریزی و عملکرد،
• گزارشگری و کنترل،
• فناوری و تحلیلگری،
• تیزفهمی تجاری و عملیات،
• رهبری،
• اخالق و ارزشهای حرفهای.

Journal of Accountancy
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آموزش حسابداری و مدیریت مالی بخش عمومی

تصویب دو امکان جدید برای اسناد خزانه اسالمی

براساس محاسبات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ،در
سطح جهانی ،حسابهای مخارج بخش عمومی و دولتی بیش
از 50درصد تولید ناخالص داخلی جهان گزارش میشود .بیشتر
سازمانهای عضو فدراسیون بینالمللی حسابداران )،(IFAC
دارای عضوهایی هستند که در بخش عمومی و یا با آن کار میکنند
و بهعنوان حسابدار در تهیه و مدیریت بودجه و گزارشهای مالی،
یا بهعنوان حسابرس در بررسی مخارج و اثربخشی آن ،مشغول
به فعالیت هستند.
مقاله «آموزش حســابداری و مدیریت مالــی بخش عمومی»
هماکنون به زبان فارسی در مرکز اطالعرسانی حسابرس «بخش
دیدگاههای حرفهای» در دسترس شماست.
برای مطالعه این مطلب اینجا کلیک کنید.

دو امکان جدید برای اسناد خزانه اسالمی
دولت در راستای انطباق با نیازهای فعلی و
آینده کشور بهتصویب کمیته فقهی سازمان
بورس رسید.
بر مبنای پیشــنهاد معاونت نظارت مالی
و خزانــهداری کلکشــور ،بهمنظور انطباق
بــا نیازهای فعلی و آینده دولت ،امکان محاســبه مبالغ مربوط به
حفظ قدرت خرید اســناد خزانه اســامی بر مبنای یک شاخص
قیمتی مشــخص و پرداخت آن در قالب کوپنهای ســود ،مورد
تصویب کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.
سازمان بورس و اوراق بهادار

حسابرس

انتشار پیشنویس پیشنهادی درباره شناسایی و اندازهگیری درامدهای انتقالی به آینده
هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا ) (FASBپیشنویس تغییر در استاندارد حسابداری ) (ASUدر زمینه شناسایی و
اندازهگیری درامدهای انتقالی به آینده در ترکیبهای تجاری را بههمراه دعوت به ارسال نظرات ،منتشر کرده است.
فرصت ارسال نظرات تا  30آوریل  2019تعیین شده است.
هدف هیئت از انتشــار این پیشنویس ،رســیدگی به تنوع رویه ناشــی از ابهام درباره لزوم و چگونگی ثبت درامدهای انتقالی به آینده در
ترکیب تجاری است.
Journal of Accountancy

انتشار کتاب مرز موفقیت در بورس
جلد اول کتاب «مرز موفقیت در بورس» ترجمه مهدی صفایی قادری و محبوبه حاجیزاده در انتشارات بورس به چاپ رسید.
عالقهمندان به دریافت این کتاب میتوانند به مرکز اطالعرسانی انتشارات بورس مراجعه کنند:
http://boursepub.ir
سازمان بورس واوراق بهادار
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کشف ارزش در پیادهسازی استاندارد شناسایی درامد
بر اساس پیمایشی که توسط موسسه ییوای ) (EYدر ماههای اکتبر و نوامبر  2018انجام شده و  300مدیر ارشد اطالعات و مدیر ارشد مالی
از شرکتهای سهامی عام و خصوصی امریکا در آن شرکت کردهاند ،که درامد ساالنه معادل  750میلیون تا  10میلیارد دالر دارند ،این شرکتها
رقم میانگین  3/3میلیون دالر را بهعنوان هزینه پیادهسازی استاندارد جدید شناسایی درامد براورد کردهاند .گرداوری دادههای مورد نیاز برای
موارد افشای جدید مالی در قالب استاندارد شناسایی درامد ،برای اکثریت قابل توجه این شرکتها ( 88درصد) چالشبرانگیز بوده است.
با وجود این چالشها 94 ،درصد از مدیران ارشد مالی و مدیران ارشد اطالعات گفتند که در بلندمدت ،بهکارگیری تغییرات شناسایی درامد،
یک بازده ارزشی در پی خواهد داشت که از مبلغ سرمایهگذاریشده فراتر میرود .این رقم سال گذشته  62درصد بوده است.
Journal of Accountancy

ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه
بانک مرکزی طی اطالعیهای از ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه خبر داد .بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار
و شورایعالی هماهنگی اقتصادی (سران سهقوه) با هدف متمرکزکردن توانمندی و ظرفیت بانکهای انصار ،قوامین ،حکمت ایرانیان ،مهر
اقتصاد ،و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد باثبات و کارامدتر ،و بهمنظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم
مردم ،بانکها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه بهعنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانکهای معتبر دولتی در عرصه بانکداری
کشورمان ادغام میشوند.
بانک مرکزی

برگزاری دو سمینار اینترنتی درباره آیین اخالقی
هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAدر نظر دارد  2سمینار اینترنتی نوددقیقهای بهمنظور پشتیبانی
از انتشار آیین بینالمللی اخالقی برای حسابداران حرفهای (شامل استانداردهای بینالمللی استقالل) در  28مارس و  17آوریل  2019برگزار کند.
در سمینار اینترنتی ،نمایندگان هیئت درباره ساختار جدید آیین اخالقی؛ تجدیدنظرهای اساسی شامل چارچوب مفهومی و تدابیر مربوط
به اغوا شامل هدایا و مهماننوازی؛ فشار؛ و تهیه و ارائه اطالعات توضیح میدهند .همچنین در این سمینار درمورد بیانیه رعایتنشدن
قوانین و مقررات ) ،(NOCLARو مقررات تجدیدنظرشده مربوط به همکاری بلندمدت ،که اکنون الزمبهاجرا هستند ،و همچنین ابتکار
آیین اخالقی الکترونیکی هیئت ) (e-Codeنیز به صورت گذرا صحبت خواهد شد.
برای شرکت در سمینارهای یادشده ،ثبتنام کنید.
IFAC
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