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برانگیز نواوری دگرگونساز ) (Disruptive Innovationاز کلیتون کریستنسن ) (Clayton Christensenاستاد هاروارد بیزینس
نظریه بحث
ِ

اسکول ) (HBSاشاره به نوعی از نواوری دارد که بازار و شبکه ارزشی جدیدی خلق میکند که درنهایت بازار و شبکه ارزشی موجود را دگرگون و
موسسهها ،محصوالت ،و اتحادیههای جاافتاده را جایگزین میسازد .فناوری دگرگونساز ،بهصورتی درخورتوجه ،شیوه عمل مصرفکنندگان،

صنایع ،یا کسبوکارهای را تغییر میدهد و سامانهها و عادتهای قدیمی را بهدور میریزد زیرا خاصههایی دارد که آشکارا برتر است.

با گذشــت بیش از یکدهه از طرح این نظریه ،اکنون فناوری ،با ســرعتی تصورنشــدنی ،تغییرات را بهپیش میراند و ســازمانها و انسانها را

بهمسیری میکشاند که بهکنارگذاشتن سازوکارها و سنتهای موجود رضایت دهند .از این منظر ،حرفه حسابداری نیز گریزی ندارد جز آن که ،در

واکنش به نواوریهای دگرگونساز ،هنجارهای بعدی ) (The next normalرا بپذیرد و خود را دگرگون کند.

در ماههای اخیر ،شــکل و دامنه دگرگونی نمایانتر شــده است .کل زیســتبوم حرفهای زیرتاثیر طنین همهگیری ویروس کرونا قرار گرفته

است .در تمام عرصهها ،اعضای حرفه حسابداری و حسابرسی باید خود را سازگار کنند؛ به کسبوکارها برای تداوم کسبوکار راهحل بدهند ،به

مسائل مالیاتی و نقدینگی صاحبکاران پاسخ دهند ،راهوروشهای جایگزین برای آزمون کنترلهای داخلی و یا آزمونهای محتوا بیابند ،و بسیاری

هم در تالشــند برای کاهش مشکالت اقتصادی موسسه یا کارکنان راهی پیدا کنند .همه ما روزهای سختی را گذراندهایم -شخصی و حرفهای-

اما از این چالشها ،چندین درس هم گرفتهایم:

• پیش از همهگیری کووید  ،19فناوری بزرگترین دگرگونساز حرفه بود ،ولی در دوره همهگیری ،فناوری به ما آموخت که چگونه ،بهسرعت
و باچابکی ،با شرایط ناشناخته سازگار شویم .استفاده از فناوری ،به راههای گوناگون ،افزایش چشمگیری پیدا کرد؛ از دورکاری در حسابرسی،
تا ارائه خدمات حسابداری بهصورت مجازی؛ و فهمیدیم که چهچیزی کار میکند و کدام کار نمیکند .اما درس اصلی این بود که یاد گرفتیم که

فناوری ،انجام همه کارها را کاملتر میکند؛ خدماتی که عرضه میکنیم و چگونگی انجام آنها .تجمع فناوریهایی از قبیل هوش مصنوعی،

یادگیری ماشین ،اینترنت اشیا ،و آدم مصنوعی ،و زنجیره بلوکی ،شکل دنیای ما را تغییر خواهد داد.

• آینده حرفه به اعتماد عمومی به حرفه بستگی دارد .در دورهای که مردم و کسبوکارها بیش از هر زمان دیگر با ابهام و سردرگمی روبرو
شدهاند ،بیش از هر زمان دیگر به تخصص و تجربه ما برای راهگشایی شرایط پیچیده نیاز دارند .در شرایطی که فناوری پیشرفته جای خدمات
عادی و تکراری و وظایف قاعدهمند حرفهای ما را پر میکند ،تنها بهعنوان مشاوران معتمد است که میتوانیم ارزش خود را نشان دهیم.

• در این ایام همه نیروها بر مبارزه با همهگیری متمرکز شده است؛ اما در همین ایام نهچندان طوالنی ،فراگرفتیم که باید خود را آماده

نیازهای آینده ،دوران پساکوید ،کنیم .بازسازی مستمر مهارتهای حرفهای به ما توان میدهد که برای روزهای پرابهام آماده و چراغ راهنمای
درخوراعتمادی باشیم.

• اما ،حرفه تنها در صورتی میتواند نقش قدرتمندی در جامعه داشته باشد که بتواند یکدست فکر کند و یکدست کار کند .تفرق و ناسازگاری ،دشمن
شفافیت ،منافع همگانی ،و اعتماد عمومی است! کووید  19فاصلهگیری اجتماعی را زیاد کرد اما به ما یاد داد که چگونه فاصلهها را کم کنیم!
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رویدادهای

 دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابلبخشش مالیاتی

ایران و جهان

موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزشافزوده را صادر کرد.

روزانه در مرکز اطالعرسانی
اینترنتی حسابرس
منتشر میشود.

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور ،دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابلبخشش
دکتر امیدعلی پارسا با صدور دستورالعمل شماره  200/99/509به تاریخ  20خردادماه

 ،1399تازهترین تســهیالت حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور از فعاالن اقتصادی ،در
قالب بخشودگی جرایم قابلبخشش مالیاتی تا پایان سال جاری را اعالم کرد.
در این دســتورالعمل ،در اجرای بند  3مصوبات چهلوهشــتمین جلســه شــورایعالی
هماهنگی اقتصادی و همچنین مفاد ماده  191قانون مالیاتهای مســتقیم ،بخشــودگی

با مراجعه به مرکز اطالعرسانی

جرائم قابلبخشش موضوع قانون مالیاتهایمســتقیم و قانون مالیاتبر ارزشافزوده در

به آدرس

هر منبع برای هر ســال یا دوره ،حســب مورد در ســال  1399در صورت پرداخت مانده

اینترنتی
شماره  107خرداد و تیر 1399

www.hesabras.org
از مشروح خبرهای حرفه در این
بخش آگاه شوید.

بدهی (اصل بدهی ،جرائم غیرقابلبخشــش وآن بخش از جرائمی که مورد بخشــودگی
واقع نشده است) تعیین شده است.
بخشــودگی جرایم موضوع این دســتورالعمل برای هر دوره یا سال در هر منبع حسب
مورد حداکثر تا مبلغ  5میلیاردریال است.
برای اطالع از جزئیات این دســتورالعمل به مرکز اطالعرســانی سازمان امور مالیاتی
کشور مراجعه کنیدwww.intamedia.ir :

5

 انتشار گزارش درباره نقش حسابداران حرفهای در کسبوکار در دوران بهبودی پساکووید 19

حسابداران حرفهای شاغل در کسبوکار و بخش عمومی نقش مهمی در هدایت سازمانهای خود در زمانهای چالشبرانگیز پیشرو

دارند .کمیته حسابداران حرفهای شاغل در کسبوکار ) (PAIBCزیرمجموعه فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACدر
گزارشی که بهتازگی با عنوان «حمایت از حسابداران شاغل در کسبوکار و بخش عمومی در زمان ابهام» ،منتشر ساخته ،جدیدترین
تفکرات خود در باره دغدغههای گروههای کارشناسی مالی شامل خلق ارزش ،داده ،مسیر شغلی حسابداری ،و توسعه حرفهای و
مهارتها را بهاشتراک گذاشته است.
سانجی روژانی ) )Sanjay Rughaniرئیس کمیته حســابداران حرفهای شاغل در کسبوکار ازطریق گفتگوهای مداوم با رهبران
جهانی کسبوکار ،چهار توصیه دیگر برای حسابداران برای رهبری سازمانهای خود در فضای بیاطمینانی کنونی بهاشتراک میگذارد.
این توصیهها شامل موارد زیر است:
• مدیریت مالی :بهدنبال فرصتهایی برای کنترل هزینه و صرفهجویی ،منابع جدید رشد و درامد ،و جریان مثبت وجه نقد باشید.
• اثربخشی عملیاتی :به فکرکردن در مورد زنجیره تامین ،دگرگونی دیجیتال ،داده و نواوری زمینه بدهید.
• رهبری :از راهبری قدرتمند حمایت کنید ،اطالعرسانی مکرر و معتبر انجام دهید ،و تعهد به مقاصد اجتماعی را متحول کنید.
• برنامهریزی :برنامهریزی مبتنی بر سناریو و مدیریت ریسک را بهروزآوری کنید ،واقعیتهای بازار را زیرنظر بگیرید و بهآنها واکنش
نشان دهید ،و برای درک انتظارات جدید ذینفعان زمان اختصاص دهید.

 نمایش اینترنتی درباره استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی  9و 7

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBیک نمایش اینترنتی آموزشی جدید درمورد زیان اعتباری موردانتظار منتشر
کرد.
در این نمایش اینترنتی ،سولوید ) (Sue Lloydنایب رئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری و سید کومار )(Sid Kumar

مشاور مالی رسمی ) (CFAو کارشناس فنی عضو مسئول خدمات سرمایهگذاران ،اطالعاتی را شرح میدهند که بنگاهها درباره زیان
اعتباری مورد انتظار در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه ارائه میدهند ،که با استفاده از استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی
 (IFRS 7) 7با عنوان «ابزارهای مالی؛ افشا» و استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 9) 9با عنوان «ابزارهای مالی» تهیه
میشود.
در ایــن پخش اینترنتی ،لوید و کومار از مثالهایی تشــریحی برای توضیح مدل جدید شناســایی و اندازهگیــری ذخیره زیان وام و موارد
افشــای مرتبط با زیان اعتباری مورد انتظار اســتفاده میکنند .ســرمایهگذاران از این اطالعات در تحلیل مانده زیان اعتباری مورد انتظار
واحدهای تجاری که بهاحتمال زیاد متاثر از استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  9هستند ،همانند بانکها و موسسات مالی ،سود میبرند.
این نمایش اینترنتی پیش از همهگیری کووید  19و شــروع تاثیر آن بر اقتصاد جهانی ضبط شــده است .هیئت در ماه مارس،2020
در راســتای همهگیری کووید  ،19مطالب آموزشــی درباره حســابداری زیان وام برای واحدهای تجاری منتشــر کرد که میتواند برای
سرمایهگذاران سودمند باشد.

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBبهتازگی بیستمین شماره از نشریه سرمایهگذار ) (Investor Updateرا

منتشر کرده است.
نشریه سرمایهگذار هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری به سرمایهگذاران کمک میکند تا بهآسانی با آخرین تغییرات دنیای
استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSهمراه شده و از چگونگی تاثیر این تغییرات بر کار روزانه خود آگاه شوند.

شماره  107خرداد و تیر 1399
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این نشــریه در هر شــماره ،به معرفی استانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی جدید و یا به تغییراتی که در روند استانداردها وجود
دارد ،و چگونگی تغییر احتمالی نگرش آنها به شرکتها و تحلیل عملکرد میپردازد.
هیئت در این نشــریه رویدادها و انتشارات مورد عالقه سرمایهگذاران را بررسی میکند .همچنین از طریق این نشریه سرمایهگذاران
پیشرو را بهبهترین شکل با هیئت در میان بگذارند.
میتوانند ایدههای خود درباره مسیر ِ
این شماره نشریه شامل مطالب زیر است:

• پاسخ بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به کووید ،19
• برنامه زمانی جدید پروژهها،
• منتظر دیدگاههای شما هستیم -مشورتخواهیهای در جریان،
• بهروز بمانید،
• منابعی برای سرمایهگذاران.

 انتشار اصالحیه درباره امتیازات اجاره اعطاشده مرتبط با کووید 19

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ( )IASBاصالحاتی را در استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS 16) 16با
عنوان «قراردادهای اجاره» منتشر کرده است تا به مستاجر در بهحساب گرفتن امتیازات اجاره اعطاشده ناشی از همهگیری کووید ،19
همانند اجاره در تعطیالت و کاهش موقت اجاره ،کمک کند.
این اصالحیه مستاجر را از درنظرگرفتن هر قرارداد اجاره ،برای تعیین اینکه آیا امتیازات اجاره اعطاشده بهعنوان نتیجه مستقیم ناشی
از همهگیری کووید  ،19اصالحیه قرارداد است یا خیر ،معاف میکند ،و به مستاجر اجازه میدهد که چنین امتیازات اجارهای را بهعنوان
امتیازاتی که مشمول اصالحیه قرارداد اجاره نیستند ،بهحساب بگیرد .این اصالحیه مربوط به امتیازات اجار ه ناشی از کووید  19است که
باعث کاهش پرداخت اجاره بها با سررسید  30ژوئن  2021یا قبل از آن میشود.
کلیه اصالحات از  1ژوئن  2020الزم االجراســت ،اما برای اطمینان از دردســترسبودن این معافیت در زمانبیشترین نیاز ،مستاجر
میتواند اصالحات را بالفاصله در هرکدام از صورتهای مالی -میاندورهای یا ساالنه -که هنوز مجوز صدور ندارند ،اعمال کند.

 رسیدگی به جرایم و تخلفات مالی بهدنبال همهگیری کووید 19

بهدنبال همهگیری کووید  (COVID-19) 19و مبالغ بیسابقه کمکهای جبرانی که در سراسر اقتصاد جهانی در حال جابهجاشدن

است ،خطر جرایم و تخلفات مالی نیز در حال افزایش است .در این راستا ،انجمن حسابداران حرفهای خبره کانادا ) (CPAو
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACبهتازگی گزارشی منتشر کردهاند که به بررسی شکل مهمی از کشف و مبارزه با فعالیتهای
غیرقانونی ،یعنی شفافیت مالکیت سودبرنده میپردازد.
مبارزه با پولشــویی ،فساد و فرار مالیاتی نیازمند مشارکت چندین ذینفع ازجمله حسابداران است که به چارچوبهای قانونی قدرتمند و
اطالعات دقیق اتکا میکنند.
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این گزارش با عنوان «رویکردهایی به شــفافیت مالکیت ســودبرنده :چارچوب جهانی و دیدگاههای حرفه حســابداری» در زمانی که
کشورها با پرسشهایی در این زمینه دستبهگریبان هستند به گفتمان جهانی کمک میکند ،که تا چهمیزان و توسط چهکسی ،اطالعات
مربوط به مالکیت سودبرنده جمعآوری ،بازبینی و دردسترس قرار میگیرد .کانون این گفتگو ،مفهوم ثبت مشخصات مالکیت سودبرنده
و دفتر ثبت اسناد است.
این گزارش ،در بررسی چگونگی پیروی کشورهای مختلف از توصیههای کارگروه اقدام مالی ) (FAFTدر مورد شفافیت و اطالعات
مالکیت سودبرنده و با دیدگاههایی از رهبران ارشد حسابداری از سراسر جهان ،به نتایج زیر دست یافت:
• تاسیس یک دفتر ثبت اسناد مالکیت سودبرنده بالفاصله اطمینان نمیدهد که مسئولین اجرای قوانین و سایر نهادهای کشور به
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اطالعات دقیق بهصورت بهموقع دسترسی دارند.
• در چندین حوز ه گزارشگری ،راهاندازی دفتر ثبت اسناد عمومی یک رویکرد مرحلهای است که با دفتر ثبت اسناد غیرعمومی شروع
میشود و سپس به دفتر ثبت اسناد عمومی انتقال مییابد.
• تایید اطالعات و پیداکردن اطمینان نسبت به دسترسی به اطالعات در سطوح مناسب ،از عوامل مهم در سودمندی دفاتر ثبت اسناد
است.

 نشست سیاستگذاران مالی با بخش خصوصی درباره پاسخ به کووید 19

سیاستگذاران مالی و استانداردگذاران بینالمللی در تاریخ  27ماه مه بهصورت مجازی با مدیران بخش خصوصی مالقات کردند تا
درباره سیاستهای بینالمللی در پاسخ به کووید  19بحث کنند.
این نشســت که از ســوی کمیته دائمی هماهنگی نظارت و انتظامبخشــی ) (SRCزیرمجموعه هیئــت ثبات مالی ) (FSBبا
همــکاری کمیته نظارت بانکی بازل ) ،(BCBSکمیته زیرساختهای پرداخت و بازار ) ،(CPMIانجمن بینالمللی ناظران بیمه
) (IAISو سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار ) (IOSCOسازماندهی شد ،نمایندگان ارشد از بانکهای مرکزی ،مقامات
مراجع انتظامبخشــی و وزارتخانههای مالی و همچنین حدود  30بانک بینالمللی ،شرکتهای بیمه ،مدیران دارایی ،زیرساختهای بازار
و موسسههای رتبهبندی اعتباری را گردهم آورد.
این نشست به بررسی اثربخشی سنجههای سیاست مالی محتاطانه و دیگر سنجههای بهکارگرفتهشده تا به امروز ،ازجمله تجربههای
استقرار آنها پرداخته است .شرکتکنندگان همچنین در مورد مسائل مربوط به سیاستها در آینده بحث کردند ،بهویژه اینکه موسسههای
مالی چگونه میتوانند با چالشــهای ناشی از افزایش ریسکهای پرداخت بدهی ،بهتر مقابله کنند ،و در مورد حوزههایی تبادلنظر کردند
که بهطور درونی ممکن است همکاری بیشتر در زمینه سیاستها را تضمین کند.
بحث در این نشست به اطالعرسانی در مورد کارهای در حال انجام در هیئت ثبات مالی ،کمیته نظارت بانکی بازل ،کمیته زیرساختهای
پرداخت و بازار ،انجمن بینالمللی ناظران بیمه و ســازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار کمک خواهد کرد و بهعنوان دروندادی
برای گزارش هیئت ثبات مالی درباره پاسخهای سیاستی به کووید  19خطاب به جلسه ماه ژوئیه گروه بیست بهکار خواهد رفت.

 راهاندازی جعبه ابزار انجمن رسمی حسابداران مدیریت برای بازیابی کسبوکار

انجمن حسابداران مدیریت خبره ) (CIMAمجموعه «بازآفرینی انعطافپذیری کسبوکار در دنیای کووید  »19را راهاندازی کرد ،که

منبع رایگانی برای کمک به سازمانها در پیدا کردن مسیر درست از میان پیامدهای کوتاهمدت و درازمدت ناشی از همهگیری کووید  19است.
این رهنمود تجربیات اعضای انجمن حسابداران مدیریت خبره در زمینه کسبوکار و امور مالی را جمعاوری و سه ابزار برای کارشناسان
در برنامهریزی انتقال به شرایط واقعی پس از کووید  19و ایجاد انعطافپذیری کسبوکار در شرایط بیاطمینانی فراهم میکند.
ابزار یادشده شامل موارد زیر است:
• ابزار افقپویی انجمن حسابداران مدیریت رسمی جهانی ) ،(CGMAکه به سازمانها کمک میکند تا طرحهای احتمالی برای
مشتری ،گسترش دهند.
• ابزار ارزیابی راهبردیِ انجمن حسابداران مدیریت خبره ،که بهاین منظور طراحی شده تا به سازمانها کمک کند راهبردهای آینده را
طراحی و بر موضوعهای اصلی تمرکز کنند (بهعنوان نمونه رقبا ،جریان نقد ،امکانسنجی پروژه ،و مدیریت ریسک).
وکار انجمن حسابداران مدیریت رسمی جهانی ،که سازمانها را ترغیب میکند تا درباره مدل کسبوکار خود و
• چارچوب مدل کسب ِ
نحوه خلق ارزش ،پرسشهایی با تمرکز بر آینده مطرح کنند تا مانع از تصمیمگیریهایی شوند که ممکن است منجر به شکست شرکت

در آینده شود.
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آینده و اقدامی که باید برای حفظ آینده انجام دهند را با یکپارچهسازی عناصری همانند زنجیره تامین ،محیط انتظامبخشی یا رفتارهای
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 رهنمود هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی برای گزارشگری حسابرس در
ارتباط با کووید 19

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBرهنمودی در ارتباط با همهگیری کووید  19برای
حسابرسان منتشر کرد تا در هنگام صدور گزارش حسابرس مبنی بر تکمیل حسابرسی صورتهای مالی درنظر بگیرند.
هیئت اســتانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی در پاسخ مســتمر به کووید  ،19رهنمودی در ارتباط با تداوم فعالیت
) (Going Concernو رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه ) (Subsequent Eventsنیز منتشر کرده است.
این ســند برای تاکید بر حوزههای مهم توجه در محیط کنونی در ارتباط با گزارشگری حسابرس مطابق با استانداردهای بینالمللی
حسابرســی ) (ISAو اســتانداردهای بینالمللی خدمات بررســی اجمالی ) (ISREتهیه شــده است .این ســند هیچکدام از
اســتانداردهای بینالمللی حسابرســی و استانداردهای بینالمللی خدمات بررســی اجمالی را اصالح یا حذف نمیکند .مطالعه این سند
جایگزین مطالعه استانداردهای پیشگفته نخواهد بود.

 انتشار جدول برنامه کار تجدیدنظرشده هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) ،(IAASBبهمنظور سنجش اثر کووید  19بر کار هیئت ،ظرفیت
کارکنان آن برای ارائه خدمات ،و ظرفیت ذینفعان هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی برای مشارکت در
مشورتخواهی و استقرار استانداردهای جدید ،دستورالعملهای زمانی خود را برای پروژههای سال  2020دوباره مورد تجدیدنظر قرار
داده است .جدول جزییات برنامه کار تجدیدنظرشده برای سال  ،2020-2021تعریفی از تغییروتحوالت تشریحشده و برنامههای زمانی
تجدیدنظرشده برای سالهای  2020و ( 2021تا جایی که کاربردپذیر است) ارائه میدهد.

تام سیدنشتاین ) ، (Tom Seidensteinرئیس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی گفت" :مانند بسیاری

دیگر ،ما برنامه کاری خود را برای پاســخ به واقعیتهای تحمیلشــده ناشی از همهگیری کووید  19اصالح کردیم .رویکرد ما ظرفیت را
بهسمت نیازهای نوپدید منافع عمومی هدایت میکند و ظرفیت ذینفعان ،اعضای داوطلب هیئت و کارشناسان ما را بهحساب میگیرد.

ما همچنان به نظارت برای بررسی احتمال اینکه تغییرات بیشتری الزم باشد ادامه خواهیم داد".

 انتشار پرسشوپاسخ در ارتباط با کووید  19با تاکید بر مالحظات اخالقی و استقالل

کارشناسان هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAیک سند پرسشوپاسخ با عنوان «کووید
 :19مالحظات اخالقی و استقالل» منتشر کردهاند تا بر جنبههایی از آیین اصول اخالق حرفهای برای حسابداران (شامل استانداردهای
بینالمللی استقالل) تاکید کنند که ممکن است در هدایت چالشهای اخالقی و استقالل که در نتیجه همهگیری کووید  19پیش میآید،
مربوط باشند.
این سند دوقسمتی در ابتدا موضوعهایی که به همه حسابداران حرفهای مربوط است را پوشش میدهد ،سپس به موضوعهای مربوط
به حسابرسان و دیگر حسابداران حرفهای شاغل در بخش عمومی میپردازد.
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دکتر استاوروس توماداکیس ) (Stavros Thomadakisرئیس هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران،
در مقدمه این سند اندیشههای خود را ارائه کرده است.

 انتشار رهنمود در برخورد با پیامدهای بحران ناشی از ویروس کرونا

سازمان حسابرسی با هدف اطالعرسانی و ارائه راهکار به حسابرسان و حسابداران در خصوص پیامدهای شیوع کووید 19-اقدام به تهیه

و انتشار رهنمود کرده است .این رهنمود در دو بخش «حسابرسی» و «گزارشگری مالی» ارائه شده است .در بخش حسابرسی ،ضمن
تاکید بر رعایت استانداردهای حرفهای و الزامات قانونی نحوه برخورد در شرایط مذکور جهت اجرای عملیات حسابرسی و گزارشگری
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مورد بررسی قرار گرفته است که از آنجمله میتوان به افزودن بندی در تاییدیه کتبی مدیران و نیز تحوه گزارشگری شرایط ناشی از
کووید 19-اشاره کرد.
این رهنمود به راهکارهای مقابله با این پیامدها ازجمله استفاده بیشتر از فناوریهای نوین ،تجدیدنظر در شناسایی و ارزیابی برخی از
خطرهای تحریف بااهمیت ،تغییر در روشهای حسابرسی برنامهریزیشده یا انجام روشهای حسابرسی تکمیلی اختصاص یافته است.
این رهنمود با گذشت زمان و دستیابی به اطالعات بیشتر برحسب ضرورت ،بهروزرسانی خواهد شد.

در مقدمه این رهنمود آمده اســت" :پیامدهای این بحران برای همه واحدهای تجاری یکســان نیســت و درنتیجه حســابداران و

حسابرســان باید تاثیر این پیامدها را برای هر واحد تجاری بهطور مجزا مورد بررســی قرار دهند .این رهنمود دربرگیرنده تمامی نکاتی

که باید در تهیه و ارائه صورتهای مالی واحدهای تجاری و حسابرســی آنها در شــرایط شــیوع کووید 19-مورد توجه قرار گیرد نبوده و

حســابداران و حسابرسان باید با شناخت و ارزیابی همهجانبه و دقیق وضعیت موجود ،کلیه مخاطرات و موارد مستلزم توجه خاص موثر

بر گزارشگری مالی و حسابرسی صورتهای مالی را مدنظر قرار دهند".

برای دریافت رهنمود سازمان حسابرسی با عنوان «نکات مورد توجه در برخورد با پیامدهای بحران ناشی از ویروس کرونا (کووید»)19-
به مرکز اطالعرســانی سازمان حسابرسی ،صفحه خدمات ســازمان ،پیوند برگ پاسخ به پرسشهای فنی ،سئوال شماره  ،109مراجعه
کنید.

 پیشنهاد تاخیر در تاریخ بهکارگیری اصالحات استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 1

هیئت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IASBپیشنهاد کرد تاریخ بهکارگیری «طبقهبندی بدهیها بهعنوان جاری یا
غیرجاری» بهمدت یکسال بهتاخیر بیفتد که سبب اصالح استاندارد بینالمللی حسابداری شماره  1با عنوان «ارائه صورتهای مالی»
میشود .اصالحات استاندارد بینالمللی حسابداری شماره  1که در ژانویه  2020منتشر شد ،برای دورههای گزارشگری مالی ساالنه
که از  1ژانویه  2022یا پس از آن شروع میشوند ،الزماالجراست .با این حال ،هیئت بهدنبال همهگیری کووید  ،19پیشنهاد کرد که
شرکتها با تاخیر یکسالی در بهکارگیری ،یعنی برای دورههای گزاشگری ساالنه که از  1ژانویه  2023یا پس از آن شروع میشوند،
فرصت بیشتری برای انجام هرگونه تغییر طبقهبندی ناشی از اصالحات داشته باشند .هیئت بهجز تاخیر در تاریخ بهکارگیری ،هیچ
تغییری در اصالحات اصلی ارائه نمیدهد.

 تمدید موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی

شورایعالی اقتصاد با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا ،موعدهای مقرر درقانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
نسبت به تسلیم اظهارنامههای مالیاتی و رسیدگیهای مالیاتی را بهمدت دوماه و حداکثر تا پایان شهریورماه  1399تمدید کرد.
محمود علیزاده با اشــاره به مصوبات هفدهمین جلسه ســتاد ملی مدیریت کرونا که بهتایید ریاست محترم جمهوری رسیده و برای

اجرا ابالغ شــده اســت ،گفت" :طبق این مصوبه موعدهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم
اظهارنامههای مالیاتی و رســیدگیهای مالیاتی که مهلت انقضای آن  1399/02/01لغایت  1399/04/31بوده اســت ،به مدت دو ماه و
معاون حقوقی و فنی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور افزود" :به این ترتیب برای تســلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده 100

قانون مالیاتهای مستقیم ،اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا  31مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری
جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم تا  31شهریور مهلت خواهند داشت".

برای اطالع از جزئیات این طرح به مرکز اطالعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور سر بزنیدwww.intamedia.ir :
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حداکثر تا پایان شهریورماه سال  1399تمدید میشود و کلیه احکام قانون مرتبط ،بر این تمدید مترتب میباشد".
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با حسابداران موفق آشنا شوید

حسابداران حرفهای ملزمند که شایستگیهای الزم برای ارائه خدمات باکیفیت به صاحبکاران ،کارفرمایان و دیگر ذینفعان را
در خود بپرورانند و حفظ کنند ،و بهاین ترتیب اعتماد عمومی به حرفه حسابداری را مستحکم سازند.
توسعه مســتمر حرفهای ،فرایند یادگیری است که شایستگیهای حرفهای را باال میبرد و به حسابداران حرفهای برای انجام
شایسته وظایف خود ،توان میبخشد.
الزامات شایستگی حرفهای با تغییر نقش حسابدار در مسیر شغلی ،تغییر میکند و آموزش حرفهای به ارتقای شغلی حسابدار
کمک میکند .مراجع حســابداری و حسابرسی با فراهمساختن تســهیالت و فرصتها و منابع مناسب به حسابداران حرفهای در
ایفای مســئولیتهای خود برای توسعه مســتمر حرفهای کمک میکنند و با درپیشگرفتن رویکردهای مناسب ،میزان پیشرفت
حرفهای حسابداران حرفهای را میسنجند و به آنان در پیمودن موفق مسیر شغلی یاری میرسانند.
در حرفه حسابرســی ،کارکنان حرفهای از مســیر شغلی کمکحسابرس ،حســابرس ،حسابرسارشد ،سرپرست حسابرسی،
سرپرستارشدحسابرســی عبور میکنند تا به رتبه مدیرحسابرسی و سپس شریکحسابرســی نایل شوند .احراز رتبه ،مستلزم
داشتن دانش و مهارت الزم ،سابقه کار ،مدرک تحصیلی ،و منوط به کسب امتیاز قبولی در آزمون رتبه است.
در آزمون رتبه ،دانش و مهارت کارکنان حرفهای در زمینه اســتانداردهای حســابداری ،اســتانداردهای حســابداری بخش
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عمومی ،اســتانداردهای حسابرسی ،قوانین و بخشنامههای مالیاتی ،قوانین تجارت و محاسبات عمومی ،و آیینرفتار حرفهای
سنجیده میشود.
در آزمونی که در ســال  1398در ســازمان حسابرسی برای ارتقای رده شغلی برگزار شــد ،تعداد  473نفر از کارکنان حرفهای
شرکت داشتند که تعداد  76نفر از آنان موفق به کسب امتیاز ارتقای رده شغلی شدند .در گفتگویی کوتاه با رتبههای اول هر رده،
تجربه و دیدگاه آنان را پیرامون مسیرشغلی و آزمون جویا شدیم تا با شما در میان بگذاریم.
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الهه تشدیدی (نفر اول رده شغلی حسابرس به حسابرس ارشد)

	•در هر شغلی تالش و پشتکار و عالقه میتواند راه را هموار کند و به نظر من اگر عالقه
وجود داشته باشه ،تجربهکسبکردن در حسابداری دشوار نیست.

	•به نظر من دروس دانشگاهی صددرصد در آزمون رتبهبندی شغلی تاثیرگذار بودند و به
من خیلی کمک کردند.

وحید عابدینی (نفر اول رده شغلی حسابرس ارشد به سرپرست)

	•وظیفه و مسئولیت حسابداران حرفهای نسبت به جامعه ،صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع،
ایجاب میکند که آنان به آیینرفتارحرفهای پایبند باشند ،تا پذیرش ،اعتبار و احترام را که الزمه

فعالیت در هر حرفه تخصصی است ،بهدست آورند.

	•با توجه به شرایط خاص هر شغل ،شاید قیاس بین شغلهای مختلف صحیح نباشد ،ولی باتوجه به

وضعیت اقتصادی حاکم و شرایط ویژه شغل حسابرسی ،حقوق و مزایای این حرفه مناسب نیست.

خدیجه وزیریاقدم (نفر اول رده شغلی سرپرست به سرپرستارشد)

	•بهعلت عالقه شخصی به اقتصاد و حسابداری و همچنین بازار خوب کار حسابداری در
دهه  ،1380رشته حسابداری را انتخاب کردم و از شغل خود راضی هستم.

	•آزمونهای ارتقای مسیر شغلی حسابداران حرفهای نیازمند مطالعه مستمر میباشد و با
مطالعه مقطعی نمیتوان در آزمونها موفق بود.

شهریار امیری (نفر اول رده شغلی سرپرست ارشد به مدیر)

	•در سالهای ا خیر ،با تصویب و تغییر در استانداردهای جدید بینالمللی ،حسابرسی کامپیوتری ،و  ،...دامنه
فعالیت و مسئولیتهای حسابرسان افزایش قابلتوجهای داشته است .بنابراین ضروری است که مهارت

	•کاملترین و بهترین منبع برای موفقیت در آزمونهای رده شغلی ،مطالعه نشریه استانداردهای حسابداری
و حسابرسی ایران بهصورت مفهومی و دقیق ،قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم ایران و سایر

قوانین ،و بهخصوص بخشنامههای صادرشده توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی میباشد.
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حسابرسان جهت انجام وظیفه و ارائه گزارشهای با کیفیت مناسب ،با آموزشهای الزم ،افزایش یابد.
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همهگیری کووید 19؛ تمرکز بر حسابرسی کامپیوتری
گفتگو با :دکتر موسی بزرگاصل
مدیرعامل و رئیسهیئتعامل سازمان حسابرسی

سازمان حسابرسی بهعنوان مرجع تدوین و تعمیم اصول
و ضوابط حسابداری و حسابرسی و آیینرفتار حرفهای و
مرکز ارائه خدمات حسابرسی و خدمات تخصصی مالی به
بخشهای دولتی و تحت نظارت ،سهم و نقش بسیار مهمی
در توسعه و تداوم فعالیت حرفه حسابداری و حسابرسی ایران و توانمندسازی آن در پاسخ شایسته به نیازهای
استفادهکنندگان داشته است؛ که تدوین و انتشار استانداردهای حسابداری و حسابرسی و حسابداری بخش عمومی،
که حاصل تالشهای بیوقفه سالیان کارشناسان سازمان حسابرسی است ،و خود شما از ابتدا در هدایت آن نقش
مستقیم داشتهاید ،نمونهای از آن است.
اکنون ،تهیهکنندگان صورتهای مالی و حسابرســان با رویدادهایی روبهرویند که گرچه بســیاری از آنها بیســابقه
نیســتند ،اما هرگز با چنین گستردگی و تناوب در محیط اقتصادی و در بین شــرکتها مشاهده نشده بودند .با این که
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ســازمان حسابرسی کوششهای چشمگیری برای پاســخگویی به اینگونه رویدادهای نوپدید انجام داده و با انتشار
رهنمود و بیانیه ،حســابداران و حسابرسان را در برخورد با آنها هدایت و راهنمایی کرده است ،اما گفتگو با جنابعالی،
بینشی عمیقتر برای تهیهکنندگان و حسابرسان در واکنش به همهگیری کووید  19فراهم میسازد .از این که دعوت ما
را پذیرفتید سپاسگزاریم.
پیش از هر پرسشــی ،توضیحی درباره برنامهها و تدابیر سازمان حسابرسی در واکنش و مقابله با همهگیری کرونا،
در ارتباط با گزارشگری مالی و حسابرسی ،ارائه بفرمایید .سازمان حسابرسی چه سیاستی را دنبال میکند؟
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سیاست اصلی سازمان حسابرسی حفظ سالمت همکاران و

دکتر بزرگاصل
این ویروس مرموز در مقطع حساسی از دوره مالی اغلب

تالش برای متقاعدساختن صاحبکاران و مسئولین برای دادن

شرکتها ،یعنی اواخر سال  1398در کشور ما گسترش یافت.

مهلت بیشتر به حسابرسان برای انجام رسیدگیها بوده است.

ظهور آن همراه با ایجاد نااطمینانیهای متعدد در حوزه

بیشتر صاحبکاران نیز در این زمینه همراهی کردند و فرصت

گزارشگری مالی و حسابرسی بود .قاعدت ًا سازمان حسابرسی

بیشــتری را در مقایســه با ســال قبل برای صدور گزارشهای

برای تبیین این نااطمینانیها در مرکز پرسشگریها قرار داشت.

حسابرسی در اختیار حسابرسان قرار دادند.

ظهور این ویروس بهدلیل لزوم حفظ فاصله اجتماعی ،اختالل
در شبکه حملونقل و ترس واحدهای اقتصادی از ترددهای

در بیشتر حوزههای کسبوکار ،و در اغلب کشورها ،در

انسانی ،نظارت بر انبارگردانیها را توسط حسابرسان مختل

واکنش به شرایط ناشی از کرونا ،دورکاری و استفاده

کرد .ابتالی برخی کارکنان حسابداری شرکتها و همکاران

از فناوری از راهدور گسترش سریعی پیدا کرد .حرفه

حسابرس نیز برنامهریزیهای انجامشده را تحت تاثیر قرار داد.

حسابرسی در ایران چگونه با این شرایط برخورد

این پدیده مختص کشــور ما نبود و ســازمانها و مراجع همه

داشت؟ شرایط جدید چه ریسکها و یا فرصتهای مهمی

کشورهای جهان در واکنش به چالشــهای مشابه درپی یافتن

را برای حرفه حسابرسی بههمراه دارد؟

راهحل بوده و هستند .حرفه حسابداری هم در سطح جهانی با

دکتر بزرگاصل

دغدغههای تقریب ًا یکســانی مواجه شد .در سازمان حسابرسی

در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید بر انجام دورکاری در

هم در ابتدای دوره همهگیری ،ســتاد ویــژهای برای مقابله با

شرایط اوج ویروس کرونا بود .متاسفانه بهدلیل عقبماندگی

ویروس مرموز ایجاد شــد و به پژوهشگران سازمان ماموریت
داده شــد واکنش نهادهای مالی حرفهای را رصد کنند و متون

تاریخی حرفه در حوزه فناوری ،تقریب ًا دورکاری از طریق اتصال
به شبکههای شرکتها غیرممکن بود .بعض ًا اطالعات بهصورت

قابلاســتفاده را بهســرعت در اختیار فعاالن حرفه قرار دهند.

برونخطی ) (Offlineاز طریق ضبط در لوحفشرده

متــون حرفهای متعــددی در ایــن زمینه ترجمــه و از طریق

) (CDیا حافظهجانبی ) (Flash memoryارسال میشد.

شــبکههای اجتماعــی و پرتال و وبگاه ســازمان حسابرســی

بااینحال ،این فرصت مهمی بود که حرفه به عقبماندگی

در اختیار عموم حســابداران قرار گرفت .کمیته فنی ســازمان

در این حوزه بیشتر واقف شود .دورکاری در حوزه حسابداری

حسابرســی نیز بررســیهای خود را شــروع کرد و رهنمودهای

هم پیشبینی نشده است و در این زمینه تجربه زیادی وجود

مناسبی را تصویب و منتشر ساخت.

نداشت .درنتیجه ،بیشتر کارها عقب افتاد و استفاده از فناوری

بهعنوان بازوی نظارتی قوه مجریه
نگاه ساختاری و ریشهای
به مشکالت حرفه است
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نگاه ما در سازمان حسابرسی
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از راهدور بهصورت بسیار محدود انجام شد.

این فرایند وجود دارد که برای حرفه حسابرسی سودمند

ابتدا حرفه باید سرمایهگذاری الزم را برای استفاده از فناوری

باشد؟

انجام دهد و حســابداران و حسابرســان هم مهارتهای خود را

دکتر بزرگاصل

در این زمینه ارتقا دهند .این موضوع آنچنان حیاتی اســت که

کار حسابرسی با ماموریت ،مسافرت و تغییر مکرر محل

بهنظرم نوشتن در مورد آن را متوقف کنیم و همه هموغم خود

کار عجین میباشد .لذا حسابرسان درمعرض خطر ابتالی

را معطوف جبران عقبماندگی در حوزه فناوری کنیم.

باال به بیماری قرار دارند .پیش از این اشاره کردم ،حفاظت
از جان همکاران اولویت اصلی سازمان بود .با ایجاد ستاد

شرایط همهگیری کرونا پرسشهای زیادی را در مقابل

ویژه مقابله با کرونا ابتدا تالش کردیم هرچه بیشتر مراقب

حسابداران و حسابرسان قرار داده است .آیا استانداردهای

همکاران با ریسکباال ،مانند همکاران با بیماران زمینهای

موجود پاسخهای درخور برای همه پرسشها را دارند؟

خاص و خانمهای باردار باشیم .در کنار آن برای رعایت

آیا نیاز و ضرورتی به تدوین استاندارد خاص یا اصالح

دقیق پروتکلهای بهداشتی در ساختمانهای سازمان در

استانداردهای موجود وجود دارد؟

سراسر کشور برنامهریزی و اقدام کردیم؛ بهخصوص استفاده

دکتر بزرگاصل

از ماسک برای کارکنان علیالخصوص کارکنان خدماتی

بررسیهای داخلی و جهانی نشان میدهد نیازی به تغییر

مورد تاکید بود .ورود افراد برونسازمانی مانند نامهرسانها

استانداردهای حسابداری و حسابرسی وجود ندارد ،بلکه

را به سازمان ممنوع کردیم و با تکمیل اتوماسیون اداری

حوزههای خاصی از استانداردها اهمیت بیشتری پیدا میکند،

سازمان ،مراجعات حضوری به اتاق همکاران را به حداقل

مانند تغییرات ارزشهای منصفانه ،ریسکهای حاکم بر شرکتها،

رساندیم.

تداوم فعالیت ،ذخیره کاهش ارزش دارائیها ،و مسائلی از این

بــرای مدیریــت گروههای حسابرســی نیز اختیــار کافی به

دست ،که در رهنمودهای کمیته فنی سازمان حسابرسی ذکر

مدیران ســازمان دادیم که در صورت ابتالی همکاران حداکثر

شده است.

مراقبتهــای الزم را انجام دهند .با عنایت پــروردگار متعال و
رعایت پروتکلها تا االن در حفاظت از سالمت همکاران موفق

همهگیری کرونا چه مسایل و مشکالتی را برای فعالیتهای
حسابرسی سازمان حسابرسی ایجاد کرد و سازمان
چگونه به مقابله با آنها برخاست؟ آیا نکات آموزندهای در

بودهایم.

ضمن ًا پیشبینی الزم برای دسترســی بــه کارتابل نامهها و

رویت آنها از راهدور انجام شــد و در مواردی همکاران ،ازجمله
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تمرکز اول سازمان حسابرسی
بر شناسایی نارساییهای ساختاری
و ارائه پیشنهاد به دولت
برای رفع این نارساییها است
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در زمینه فناوری
تمام تالش خود را بهکار میبریم
که عقبماندگی تاریخی را
جبران کنیم

خود مــن ،از منزل کارتابل را مشــاهده میکردیــم و ارجاع و

نارساییها است.

اقدام الزم را انجام میدادیم .هماکنون ،متمرکز بر حسابرسی

در حوزه فنی حسابرسی ،دستورالعملها مربوط به سالها قبل

کامپیوتری و حسابرسی فناوری هستیم و این ویروس اهمیت

است ،در صورتیکه استانداردهای حسابرسی بارها تغییر کرده

موضوع را برای سازمان دوچندان کرده است.

است .لذا باید هرچه سریعتر دستورالعملهای حسابرسی در
حرفه تغییر کند .سازمان بهجدیت مشغول این کار است.

واقعیت این است که اعضای حرفه به سازمان حسابرسی

در زمینــه فناوری نیز تمام تالش خــود را بهکار میبریم که

بهعنوان نهادی نگاه میکنند که تاثیر زیادی بر حرفه

عقبماندگی تاریخی را جبران کنیم .تمام هزینههای پژوهشی

حسابداری و حسابرسی دارد ،و تحوالت سازمان را

را کــه طبق قانــون بودجه باید پرداخت کنیــم فقط به فناوری

زیرنظر دارند .از این فرصت استفاده کنم و بپرسم چه

اختصاص میدهیم؛ عدد زیادی نیست ولی میخواهم اهمیت

پیشروی حرفه حسابرسی در ایران
تحوالت مهمی
ِ

قضیه را برای ســازمان و حرفه بیان کنم .سازمان ازنظر منابع

است و سازمان حسابرسی چه نقشی در این تحوالت

درامدی کمتر از 10درصد ســهم درامدی از حسابرسی را دارد،

خواهد داشت؟

لذا بخشخصوصی هم باید بههمین نســبت سرمایهگذاری و

دکتر بزرگاصل

حرکت کند.

سازمان حسابرسی لنگرگاه مهم حرفه در حاکمیت است .هرچه

حسابرسی بیش از هر چیزی در آینده متاثر از فناوری است و

زمان میگذرد اهمیت وجود یک دستگاه حسابرسی قوی

با روشهای سنتی نمیتوانیم جایگاه خود را حفظ کنیم .فناوری

در قوه مجریه که عالوه بر حسابرسی دستگاههای اجرایی و

هم بدون ســرمایهگذاری کافی در این زمینه بهدســت نخواهد

تدوین استاندارد ،مشاوری امین و حرفهای برای دولت باشد

آمد.

عیانتر میشود .نگاه ما در سازمان بهعنوان بازوی نظارتی
تحوالت متعدد در گذر زمان نیاز به ساختارهای جدید دارد.

شود استفاده از فناوری در حسابرسی بهسطح قابلقبول

نمیتوانیم با ســاختارهای دهه  60و  70پاســخگوی نیازهای

ارتقا پیدا کند .ممنون از این که در این گفتگو شرکت

دهه جدید باشــیم .نیاز به ســاختارهای چاالکتر ،ســالمتر و

کردید.

حرفهایتر داریم .تمرکز اول ســازمان حسابرسی بر شناسایی
نارساییهای ســاختاری و ارائه پیشنهاد به دولت برای رفع این
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قوه مجریه ،نگاه ساختاری و ریشهای به مشکالت حرفه است

امیدواریم پدیده کرونا ،آنطور که شما تاکید دارید ،سبب

حمایت
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مایت از شفافیت گزارشگری مالی در پاسخ به ویروس کرونا

ح

اعتبار نباشد ،سرمای هگذاری نیست؛ سرمای هگذاری نباشد ،رشد نیست!
“شفافیت نباشد ،اعتماد نیست؛ اعتماد نباشد ،اعتبار نیست؛
ساسی واسطهگری مالی ،سرمایهگذاری خارجی و توسعه اقتصاد
بنابراین یک منطق ساده وجود دارد :گزارشگری مالی زیربنای ا
پایدار است”1.
 19شاهد بودهایم ،کیفیت گزارشگری مالی و راهبری بنگاه ،که
در مواقع بحرانی همانند شــرایطی که در رابطه همهگیری کووید
چنین برقراربودن سیاست مراقببودن و ایجاد توازن 2برای تهیه و
عواملی اساســی برای اقتصاد با کارکرد مناســب هستند ،و هم
العات به ذینفعان مختلف از جمله سهامداران ،اهمیت اساسی دارد.
انتقال این اط
عرسانی
در بورس اوراق بهادار که به سهامداران و اعتباردهندگان اطال 
اعتماد به اطالعات مالی -مربوط به شرکتهای پذیرفتهشده
مالی از بانکها و بازار هستند -نیازمند پیروی از رویههای مناسب
شود ،و واحدهای کوچکومتوسط ) (SMEsکه بهدنبال تامین
می
حسابداری است.
بوکار خود ،از جنبه نقدینگی و تداوم کسبوکار ،موقعیت مالی،
شــرکتها باید بهطور واضح درباره چگونگی تاثیر کووید  19بر کس
عرسانی کنند.
کنترلهای داخلی و ریسک اطال 
پاســخ به بحرانهای مالی ایجاد شدهاند ،بهخوبی عمل کردهاند.
هنظر میرســد که تاکنون ،سازوکارهایی که از سال  2008برای
ب
راســر جهان کارامد بوده است .همه فعاالن مالی ،در یک دوره
کاری مراجع نظارتی بینالمللی ،نهادها و اســتانداردگذاران در س
هم
هماهنگی هیئت ثبات مالی ) (FSBآن را به بازارها انتقال دادند.
10روزه ،پاسخهای خود را همسو کردند و ب هواسطه
شــان داده شــد ،ازجمله از طرف بانکها ،کــه بهکارگیری برخی از
واکنــش مراجع انتظامبخشــی در میان نگرانیهای روزافزون ن
اهش ارزش و بهکارگیری ارزش منصفانه منجر به حرکت روبهپائین
اســتانداردهای حسابداری ممکن بود بهواسطه ســازوکارهای ک
رشــگری مالی  (IFRS 9) 9با عنوان «ابزارهای مالی» ،از سوی
ترازنامه شــرکتها شود .بهکارگیری اســتاندارد بینالمللی گزا
گرفت و مراجع انتظامبخشی از سوی بانکها زیرفشار قرار گرفتند.
ذینفعان مورد پرسش قرار
داوری میکنند که قضاوت حرفهای خود را بــهکار گرفته و از همه
مراجــع نظارتی و اســتانداردگذاران بــه نهادهای زیرنظارت یــا
همچنین از بانکها خواســتهاند از ذخایری که برای مواقع بحرانی
رهای موجود در اســتانداردهای حســابداری استفاده کنند .آنها
ابزا
درنظر گرفتهاند برگشت دهند.
قبلی ایجاد کردهاند ،از موقعیت خوبی برای مشــارکت در بهبود
بانکها ،بهواســطه ذخایر نقدی و ســرمایهای که از زمان بحران
برسی بهگونهای طراحی شدهاند که برای تهیه اطالعات مفید در باره
سیستمهای مالی برخوردارند .استانداردهای حسابداری و حسا
بحران ،کارامد باشند.
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وری ،استفاده از ویدئو کنفرانس ،پرداختهای الکترونیکی ،نرمافزار
فنا

بحران بهداشتی موجود ،همچنین آزمونی برای اثربخشی
یقین شاهد تحول در روشــهای استفاده از فناوری و نحوه کارکرد
حســابداری و عملیاتی و ســامانههای ذخیرهسازی ابری است .به
افراد و نهادها خواهیم بود.
مجموعهای از اصول راهنما میتواند به بازیگران نظام راهبری
در دوره بحران کمک کند:

بنگاه و گزارشــگری مالی در تهیه ،انتقال و تنظیم بهتر اطالعات

دولت و مراجع انتظامبخشی ملی باید واکنشهایشان را با آنچه که

•
باید به سطوح ملی هم تسری پیدا کند .مراجع نظارتی بانکی که ال
کردهاند باید این الزامات را انتشار دهند .دولتها و سازمانهای
محدودکننده برای شرکتها در نظر بگیرند ،مادامی که شرکتها

در سطوح بینالمللی دیده شده ،همسو سازند .راهنمود بینالمللی

زامات سخت ضدچرخشی را برای نقدینگی سرمایه بانکها تعیین

بورس اوراق بهادار برای دریافت اطالعات مالی نباید سررسیدهای

عرسانی کنند.
در تالشند همراه با تاخیر و اثرات ناشی از آن اطال 

حمایت
از
شفافیت
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• اقدامات مناسب را
هبری که در بحران باید بهکار گرفته شود شامل موارد زیر است:
 تشکیل گروههای مدیریت بحران چندوظیفهای با رهبری مدیران ارشد اجرایی ) (CEOsبرای تمرکز بر شناسایی
دقیق (نه
ِ
م
3
حدود به آن) کارکردهای مهم و نقشهای کارکنان ،آزمون پری
شانی مالی  ،و برنامهریزی برای پیشامدهای کسبوکار،4
نظارت بر زنجیره تامین ،ن
امتناسببودن عرضه و تقاضا ،و نابسامانی در مدیریت موجودی.
 مستندسازی کارکردها و فرایندهای مهم در موارد غیبت یا قرنطینه اعضای گروه.
 کمیساختن زیانها بهطور موثر ،ایجاد اطمینان از حسابداری /گزارشگری سادهشده.
 تهیه یک راهبـردبرای حمـلونقل ،برقـراری ارتبـاط ،و تاخیرهای نظام اداری.
 تهـیه گـذرگاههای آمادگی برای دریافـت کمک مـالـی یا بستههای حمایتی کسبوکار.
• شرکتها
ِ
باید بهکار خود در تهیه گزارشگری مالی ،طرحهای مرتبط و با
کیفیت تداوم کسبوکار ،پیامدهای کووید  19بر عملیات و
کنت
رلهای داخلی ،موقعیت مالی و عملکرد آینده آنها ،ریسکهای پی
شروی آنها و چگونگی برنامهریزی در راستای کاهش ریسکها،
ادامه دهند.
• حسابرسان باید برای پرداختن به محدودیتهای ممکن ،ازقبیل
دسترسنداشتن به همتایان مربوط در شرکتهای حسابرسیشده ،و
ناتوانی حسابرسان در انجام
مسافرت ،با استفاده از فناوری ،حسابرسیهای باکیفیت انجام دهند.
•
شرکتها باید نشستهای ساالنه را بهصورت مجازی برگزار کنند و در
نبود نشستهای رودررو ،رایگیری تلفنی یا روشهای ارتباطی مشابه
را برای تصویب تصمیمات گرفتهشده ،درنظر گیرند.
• حسابداران به عنوان نزدیکترین مشاوران بنگا
ههای کوچکومتوسط باید از طرق زیر برای کمک آماده باشند:
مشاوره در زمینه سازوکارهای کمک فراهمشده ازسوی دولت،
کمک به کسبوکارها در مدیریت جریانهای نقدی در مواقعی که
درامد بهشدت کاهش یافته است .سازمان حسابداری حرفهای 5م
یتواند در دادن خدمات تشخیصی برای ارزیابی موقعیت مالی و
ع
ملکرد بنگاههای کوچکومتوسط ،نواوریهایی را ارائه و رهبری کند.
برای بهدســتآوردن اطالعات بیشــتر درباره پاسخهای گروه ،20
اســتانداردگذاران و مراجع انتظامبخشــی منطقهای و بینالمللی و
سازمانهای حسابداری حرفهای به پیوند زیر سر بزنید.
porting.pdf

370574/Annex-to-COVID-19-Blog-on-Financial-Re

http://pubdocs.worldbank.org/en/746511586874

پانوشتها:
2008

4- Business Contingency Plan
5- Professional Accountancy Organization

منبع:

to Ccoronavirus,

in Corporate Financial Reporting Responses
• P. Frerejacque, Advocating for Transparency
https://blogs.worldbank.org/governance.Apr. 2020
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1- Martin Gruell, Raiffeisen Bank International,
2- Checks and Balances
3- Financial Stress-testing
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همه گیری کووید 19؛ انتظار بیشتر از حسابرسان
گفتگو با :آقای مرتضی اسدی
عضو هیئتعامل سازمان حسابرسی

اکنون حسابداران پذیرفتهاند کووید  19که سالمت پیروجوان را
در سراسر جهان نشانه رفته است ،بر فرایند گزارشگری مالی
نیز تاثیر چشمگیری دارد و شرایط کنونی وظایف جدیدی را در
برابر حسابداران و حسابرسان قرار داده است .سپاسگزاریم
که مثل همیشه فرصت دادهاید که تجربه و دیدگاه شما را با
خوانندگان درمیان بگذاریم.
اسدی
قبل از پاسخ به پرسشهای شما ،الزم است به این موضوع تاکید
کنم که در شرایط بحران بهوجودآمده ناشی از ویروس همهگیر کرونا
) ،(COVID-19نهتنها بهکارگیری الزامات استانداردهای حسابداری و حسابرسی نسبت به قبل کاهش نمییابد بلکه بهکارگیری
بیشتر مجامع حرفهای و ناظرین بینالمللی نیز بر این
کامل و دقیق آنها و حفظ و بهبود کیفیت گزارشگری بیشتر مورد تاکید است و
ِ
موضوع تاکید داشتهاند؛ چرا که در شرایط بحران کنونی ،ریسکها وعدماطمینانهای محیط اقتصادی و اطالعات حسابداری افزایش
یافته است ،لذا استفادهکنندگان نسبت به گذشته انتظارات اطمینانبخشی بیشتری دارند که حرفه حسابرسی باید آن را براورده سازد.
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استانداردهای حسابداری موجود ،چه تدابیری برای گزارشگری و افشای مسایل مربوط به ریسکها و موارد ابهام
ناشی از شرایط کنونی درنظر گرفته است؟
اسدی
تاثیر همهگیر کووید  19بر گزارشگری مالی واحدهای تجاری بهطورعمده مربوط به عدماطمینانها و ریسکهایی است که نسبت به

19

اطالعات حسابداری ایجاد شده است و در شرایط حاضر باید

ماهیت و میزان ریسکهای ناشی از ابزارهای مالی و نحوه

بهکارگیری الزامات استانداردهای حسابداری در رابطه با موارد

مدیریت آنها ،ازجمله ریسک اعتباری ،ریسک نقدینگی،

عدماطمینان و ریسک مورد توجه خاص قرار گیرد .ازجمله،

ریسک بازار و دیگر ریسکها را الزامی ساخته است.

بندهای استانداردهای حسابداری مربوط به این موارد عبارت

در شــرایط حاضر تاثیــر همهگیر کووید  19بر ریســکهای

است از:

ابزارهای مالی بسیار گسترده است؛ بهویژه بر ریسک اعتباری

• استاندارد حسابداری  1با عنوان «ارائه صورتهای مالی»،

و ریسک نقدینگی که در اغلب موارد منجر به افزایش ریسک

بندهای  123 ،24 ،23و  125که نحوه برخورد با تداوم

ابزارهای مالی در واحدهای تجاری شــده است .طبق الزامات

فعالیت ،افشای موارد عدماطمینان بااهمیت نسبت به تداوم

این اســتاندارد تغییرات این ریسکها نســبت به دورههای قبل

فعالیت در صورتهای مالی و قضاوتهای عمده ،ابهام در انجام

باید در صورتهای مالی افشا شود .با توجه به موارد فوق بهنظر

براوردها در پایان دوره گزارشگری و افشای مفروضات مرتبط

میرسد استانداردهایحسابداری تدابیرکافی برای گزارشگری

با آینده و سایر منابع عمده عدماطمینان براوردها را بیان کرده

و افشای ریســک و موارد ابهام ناشــی از همهگیرکووید  19را

است.

دربر دارد.

• استاندارد حسابداری  4با عنوان «ذخایر ،بدهیهای احتمالی

بهعــاوه گــزارش تفســیری مدیریــت (برای شــرکتهای

و داراییهای احتمالی» ،بندهای  75 ،37و  76به درنظرداشتن

پذیرفتهشــده) و گزارش فعالیت هیئتمدیره نیز ابزاری برای

ریسک و ابهام در دستیابی به بهترین براورد ذخیره و افشای

افشــای تفصیلیتر ریســکها و موارد مرتبط با موضوع یادشده

موارد ابهام و مفروضات اصلی مربوط به رویدادهای آتی اشاره

میباشد.

دارد.
• استاندارد حسابداری  5با عنوان «رویدادهای بعد از تاریخ

آیا شرایط کنونی فرایندهای کنترلهای داخلی در شرکتها

ترازنامه» ،نحوه گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ

را نیز زیرتاثیر قرار داده است؟

ترازنامه (شامل رویدادهای تعدیلی و غیرتعدیلی) ،ازجمله

اسدی

رویدادهای نشاندهنده برقرارنبودن فرض تداوم فعالیت را

جابجایی کارکنان ،عدمحضور برخی از کارکنان و انجام

مشخص میکند.

دورکاری و عدم دسترسی به محل کار در برخی مشاغل،

بــا توجه بــه آثار فراگیــر مســتقیم و غیرمســتقیم بیماری
همهگیرکوویــد  19بر فعالیت واحدهای تجــاری ،رویدادهای
بعد از تاریخ ترازنامه و بهروزرســانی اطالعات درباره شــرایط
موجــود در تاریــخ ترازنامه ،بهطورخــاص رویدادهای مرتبط

حرفه حسابرسی

حسابداری ،باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد .با توجه

عالوه بر تخصص مالی

بــا برقراری فرض تــداوم فعالیت واحد تجــاری و براوردهای
به اعالم همهگیری این ویــروس در بهمنماه  1398کلیه آثار
1398در زمره رویدادهای تعدیلی (رویدادهایی که شــواهدی
در مورد شــرایط موجود در تاریخ ترازنامه فراهم میکند) تلقی
میگردد.
• استاندارد حسابداری  37با عنوان «ابزارهای مالی :افشا»،
(کمی وکیفی) مربوط به
بندهای  20و  21افشای اطالعات ّ

در زمینههای کامپیوتر و فناوری اطالعات
میباشد
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آن بر صورتهای مالی به تاریخ پایان سال مالی بعد از بهمنماه

بهشدت نیازمند تخصص
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ممکن است باعث شود تا فرایند کنترلهای داخلی و مدیریت

شــد حرفه حسابرســی عالوه بــر تخصص مالــی ،نیازمند

ریسک بهکندی انجام پذیرد و یا غیرقابل اعمال باشد .مدیریت

تخصــص در زمینههــای کامپیوتــری فنــاوری اطالعات و

شرکتها باید چنین تغییراتی را با دقت کنترل کنند و در صورت

مدیریت ریسک نیز میباشد .اکنون زمان آن رسیده است که

لزوم ،کنترلهای داخلی قابلاجرای جایگزین را بهمنظور ایجاد

حرفه حسابرسی با تغییرات در قوانین و مقررات مربوط ،این

و بهرهبرداری از یک محیط کنترلی موثر ،برقرار نمایند.

کاستیها را برطرف سازد.
بهعنــوان مثال ،در موسســات حسابرســی ،امکان حضور

روشهای سنتی کسب شواهد ،درنتیجه الزامات رعایت

متخصصیــن کامپیوتر و فناوری اطالعات و مدیریت ریســک

فاصله اجتماعی و حضور در محل کار ،تغییر کرده است.

فراهم شــود یــا اینکه کســب آگاهــی و توانمنــدی و تامین

حسابرسان چگونه باید با این موضوع برخورد کنند؟

امکانات الزم در زمینههای یادشــده برای کارکنان و موسسات

اسدی

حسابرسی الزامیشــود ،تا امکان پرسوجو و گفتگو از راهدور

هدف کلی حسابرس در انجام حسابرسی صورتهای مالی،

با اســتفاده از ویدئو کنفرانس بهجای حضور فیزیکی ،مشاهده

کسب اطمینان معقول از وجود یا نبود تحریف بااهمیت ناشی

برخط از طریق تصویربرداری از عملیات شمارش موجودیها و

از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بهعنوان یک مجموعه

مشــاهده برخط نحوه اعمال کنترلها از طریق تصویربرداری،

واحد است تا بتواند بدینوسیله نسبت به اینکه صورتهای

دسترســی به اســناد و مدارک از طریق تصویربرداری از آنها و

مالی از تمام جنبههای بااهمیت ،طبق چارچوب گزارشگری

امضای دیجیتال تصویر مدارک ارسالشــده توســط مسئولین

مربوط تهیه شده است یا خیر ،اظهارنظر کند و همچنین
گزارشگری نسبت به صورتهای مالی و اطالعرسانی
الزم طبق استانداردهای حسابرسی ،براساس یافتههای
حسابرسی است.
اگر چه کســب اطمینان معقول برای دستیابی به اهداف کلی

در شرایط بحران بهوجودآمده

رابطه با نحوه رسیدن به این سطح اطمینان معقول ،روشهای

ناشی از ویروس همهگیر کرونا

حسابرسی الزامی است ،لیکن در استانداردهای حسابرسی در
کسب شــواهد حسابرسی محدود نشده اســت و نوع روشهای
کسب شواهد حسابرســی برای دســتیابی به اطمینان معقول
بسته به شرایط ،به قضاوت حرفهایحسابرس بستگی دارد.
همهگیرکووید  19باعث شد حسابرسان امکان کسب شواهد

نهتنها بهکارگیری الزامات
استانداردهای حسابداری و حسابرسی

از طریق برخی روشهای معمول گذشته خود را نداشته باشند،

نسبت به قبل کاهش نمییابد

کنند .در پی جســتجو برای روشهای جایگزین مشخص شد

بلکه بهکارگیری کامل و دقیق آنها و

اطالعات ،رســانههای تصویری ،نرمافزارهای حسابرســی

حفظ و بهبود کیفیت گزارشگری

لذا میبایست از روشهای جایگزین برای کسب شواهد استفاده
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حرفه حسابرســی در زمینههای دسترسی به امکانات فناوری
و زیرســاختهای الزم جهــت انجــام حسابرســی از راهدور
بهخصــوص امکانات نرمافزاری (نرمافزارهای حسابرســی)
و سختافزاری (سیســتمهای کامپیوتری) و همچنین بستر
اینترنتی با کاســتیهایی روبهرو است .ضمن اینکه مشخص

بیشتر مورد تاکید است
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صاحبکار و دیگر روشهای جایگزین فراهم شود.

حسابرسی نیاز به تغییر دارد؟
اسدی

آیا ریسک تحریف بااهمیت ناشی از تقلب و اشتباه

شـرایط ناشی از همـهگیر کـووید  19باعـث افـزایش

باالتر رفته است؟ حسابرسان چه واکنشی نسبت به این

ریسکهای حسابرسی ،تغییرات زیاد در روشهای کسب شواهد

موضوع باید داشته باشند؟

حسابرسی و افزایش حجم آزمونهای حسابرسی جهت رسیدن

اسدی

به سطح اطمینان معقول گردیده است .همچنین این ویروس

در شرایط جدید بهوجودآمده ناشی از همهگیر کووید ،19

همهگیر ،موجب افزایش هزینههای حسابرسی ناشی از رعایت

عواملی نظیر عدم حضور برخی از کارکنان شرکتها که ممکن

پروتکلهای بهداشتی شده است .لذا برای پذیرش کار و انعقاد

است مسئولیتهای مربوط به کنترلهای داخلی را بهعهده داشته

قرارداد حسابرسی توجه به موارد یادشده ضروری است .ضمن

باشند ،و عدم امکان اجرای اثربخش برخی از کنترلهای

اینکه افزودن نکات مربوط به رعایت پروتکلهای بهداشتی،

داخلی ،و عدم اطمینانهایی که این ویروس همهگیر برای

امکانات و تسهیالت مناسب در زمینه رعایت موارد بهداشتی

اقتصاد جهانی و زنجیرههای تامین بهوجود آورده است،

محیط کار حسابرسان در محل صاحبکار ،تامین امکان ارتباط

فرصت انجام تقلب را بیشتر کرده است و مدیریتها باید برای

غیرحضوری با مدیران و کارکنان و دسترسی از راهدور به

کنترلهای داخلی جایگزین ،برنامهریزی مناسب داشته باشند.

بانکهای اطالعاتی مربوط و سیستمهای حسابداری جهت

در این شرایط حسابرسان عالوه بر اینکه میبایست ارتباط

امکان اجرای بخشی از فرایند حسابرسی از راهدور ،ازجمله

خود را با صاحبکاران و مدیران و ناظران بیشتر کنند ،باید در

مواردی است که ضروری است در قراردادهای حسابرسی به

زمینه کنترلهای داخلی گفتگو و مدیران واحدهای تجاری را در

آن توجه شود.

رابطه با اعمال کنترلهای داخلی راهنمایی کنند و در جمعآوری
شواهد حسابرسی ،آزمونهای محتوای بیشتری را بهکار گیرند

آیا در پاسخ به شرایط موجود ،ضرورت دارد که

و از روشهای حسابرسی جایگزین نواورانه و خالقانه استفاده

حسابرسان سطوح اهمیت را کاهش دهند؟

کنند.

اسدی
با توجه به آثار غیرمتعارف کووید  19بر صورتهای مالی

آیا این بهآن معنی است که حسابرسان باید مهارتها و

واحدهای تجاری ،حسابرس بههنگام تعیین سطوح اهمیت

آگاهیهای جدید و بیشتری داشته باشند؟

باید به این آثار توجه کند و در صورت لزوم ،سطوح اهمیت

اسدی

جداگانه برای گروههای معامالت ،مانده حسابها و موارد افشای

همینطـور است .آگاهـی در زمینه تجهیزات و امکانات

خاص تعیین کند .در مواردی که این بیماری باعث افزایش

ارتباطی ،رسـانههای تصـویری ،فنـاوری اطالعـات،

ریسک شود ،برای دستیابی به سطح اطمینان معقول و کاهش

کامپیوتری

ریسکها به سطح قابلپذیرش ،ممکن است حسابرس سطح

نـرمافـزارهای

حسابـرسـی،

شبکههای

زیرساختهای فناوری اطالعات برای امکان اجرای برخی
از روشهای حسابرسی از راهدور ،ازجمله مواردی است که

بهنظر میرسد فرض تداوم فعالیت بیشاز گذشته باید

حسابرسان به آن نیاز دارند.

مورد توجه حسابرس قرار گیرد .چه شرایطی ممکن
است تردید درباره تداوم فعالیت را بیشتر کند؟

آیا شـرایط جدید ،روابـط حسـابرس و صاحبکار را

اسدی

هم زیرتاثیر قرار داده است؟ آیا متن و مضمون قرارداد

طبق

استانداردهای

حسابرسی،

حسابرس

درجریان
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و روشـهای تحلیل دادهها و همچنین مهیـا ساختن

اهمیت را کاهش دهد.
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برنامهریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی نتایج
حاصل از آن ،باید مناسببودن استفاده مدیریت از فرض

کلیه هزینههای

تداوم فعالیت در تهیه صورتهای مالی را بررسی کند .همچنین
مسئولیت حسابرس ،بررسی احتمال وجود ابهامهای بااهمیت

ناشی از دوران تعطیلی

یا اساسی در باره توانایی ادامه فعالیت واحد مورد رسیدگی
بهعنوان یک واحد دایر است ،که نیاز به افشا در صورتهای

و کاهش فعالیت

مالی دارد .تاثیر کووید  19در صنایع مختلف ،متفاوت است
و بسته به میزان تاثیر مالی و عملیاتی این ویروس بر واحد

باید به هزینههای دوره

رسیدگی به ادامه فعالیت توسط حسابرس متفاوت خواهد بود.

منظور شود

مورد رسیدگی ،روشهای بررسی و ارزیابی توانایی واحد مورد
نمونههایی از رویدادها یا شرایط ناشی از کووید  19که ممکن
است تردیدی عمده درباره وجود فرض تداوم فعالیت ایجاد کند
شــامل کاهش عمده درامد و حجم تولید بهدلیــل تعطیلی و یا
عدمدسترسی به زنجیره تامین مواد اولیه ،ازدستدادن کارکنان
اصلی ،افزایش هزینههای ناشی از رعایت پروتکلهای بهداشتی،

جذبنشده و غیرمعمول را شامل نمیشود .کلیه هزینههای

پرداخــت حقوقومزایــای دوران تعطیلــی کارکنــان ،افزایش

ناشی از دوران تعطیلی و کاهش فعالیت باید به هزینههای

احتمالی هزینهها ناشی از کاهش ارزش داراییها ،زیانهای ناشی

دوره منظور شود.

از قراردادهای زیانبــار و نقض قراردادها میباشــد .نکته قابل

هزینههای اســتهالک با توجه به روشهای استهالک مورد

توجه این اســت کــه ارزیابیها باید بهطوردائمی بهروزرســانی و

عمل که باید منعکسکننده الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی

اطمینان حاصل شود که تمام قضاوتهای انجامشده ،بهروز بوده

مورد انتظار دارایی توســط واحد تجاری باشد ،محاسبه شده و

و بر مبنای اطالعات دردســترس به تاریخــی نزدیک به تاریخ

مبلغ اســتهالک هر دوره باید در سودوزیان منعکس شود مگر

تایید صورتهای مالی است.

اینکه در مبلغ دفتری دارایی دیگری منظور گردد .برای مثال،
استهالک ماشینآالت و تجهیزات تولیدی با توجه به ظرفیت

اگر واحد تجاری ،بهدلیل محدودیتهای ناشی از کووید

معمــول واحد تجاری ،بهعنوان ســربار ثابــت تولید به بهای

 ،19با ظرفیت کامل کار نکرده باشد ،برای شناسایی

تمامشــده موجودی کاال تخصیص مییابد و سهم جذبنشده

هزینههای تولید و هزینههای دوره ،از چه مالکی باید

آن در سودوزیان دوره منعکس میشود.

استفاده شود؟
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اسدی

آیا حسابرس برای توضیح شرایط ناشی از کووید 19

طبق استاندارد حسابداری  ،8با عنوان «حسابداری موجودی

باید از بند تاکید بر مطلب خاص استفاده کند؟

مواد و کاال» ،بهای تمامشده موجودی مواد و کاال باید دربر

اسدی

گیرنده مخارج خرید ،مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که

بند تاکید بر مطلب خاص ،با هدف جلب توجه استفادهکنندگان

واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود ،برای رساندن کاال

به یک موضوع ،که علیرغم ارائه یا افشای مناسب در

یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است .لذا

صورتهای مالی ،به قضاوت حسابرس برای درک صورتهای

در شرایط خاص ناشی از کووید  19نیز نحوه محاسبه بهای

مالی توسط استفادهکنندگان اهمیت ویژهای دارد ،پس از بند

تمام شده کاالی ساختهشده تغییری نمیکند و هزینههای

اظهارنظر در گزارش حسابرس درج میشود.

23

باتوجه به موقعیت و شــرایط واحد تجاری و ماهیت و میزان

افشا شده است.

آثار مالی ناشــی از کووید  19بر صورتهای مالی و موارد افشای

• ابهام عمده در ارتباط با اقالم و اطالعات صورتهای مالی

انجامشــده در صورتهای مالی ،حســابرس با تکیه بر قضاوت

و یا ابهام بااهمیت نسبت به تداوم فعالیت ناشی از ویروس

حرفهای خود نســبت به لزوم درج بند تاکیــد بر مطلب خاص

کووید .19

در گزارش حســابرس ،تصمیمگیری میکند .آثار مالی ناشــی

• ضرورت اصالح سایر اطالعات مرتبط با آثار کووید  19که

از کووید  19برای شــرکتهایی که پایان ســال مالی آنها بعد از

واحد مورد رسیدگی از اصالح آن خودداری میورزد (در رابطه

بهمن  1398اســت ،بهطور عمده تعدیلی است و باید هرگونه

با واحدهای تجاری پذیرفتهشده در بورس و فرابورس که

آثار قابلتعیین ،در صورتهای مالی منعکس شــود .و چنانچه

مکلف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت میباشند،

با توجه به نوع صنعت و شــرایط خــاص واحد تجاری ،میزان

مطابق بخشنامه سازمان حسابرسی ،درصورتیکه سایر

آثــار مالی آن قابل تعیین نباشــد ،این موضــوع در صورتهای

اطالعات ،حاوی تحریف بااهمیت باشد ،در گزارش حسابرس

مالی افشا میشود .حسابرس بسته به قضاوت حرفهای خود و

در بندی جداگانه بالفاصله پس از بند تاکید بر مطلب خاص

اینکه آیا موضوع افشاشــده برای درک صورتهای مالی توسط

زیر عنوان «سایر اطالعات» این تحریفها در گزارش حسابرس

اســتفادهکنندگان اهمیت ویــژه دارد یا خیــر ،میتواند با ذکر

درج میشود).

موضــوع در بند تاکید بر مطلب خاص ،توجه اســتفادهکنندگان

ب -اظهارنظر مشروط یا مردود ،چنانچه آثار تحریف ناشی

صورتهــای مالی را به یادداشــت توضیحی مربــوط که در آن

از کووید  19بااهمیت باشد ،بهعنوان مثال ،ابهام بااهمیت

افشای کافی در این رابطه صورت گرفته است جلب کند.

درباره تداوم فعالیت که در صورتهای مالی واحد تجاری افشا
نشده است ،منجر به «اظهارنظر مشروط» میشود و چنانچه

آیا گزارش و بند اظهارنظر حسابرس نیاز به تغییر و

فرض تداوم فعالیت برقرار نباشد و صورتهای مالی بر مبنای

تعدیل دارد؟

فرض تداوم فعالیت تهیه شده باشد و آثار برقرار نبودن فرض

اسدی

تداوم فعالیت بر صورتهای مالی بااهمیت و فراگیر باشد ،منجر

شرایط ناشی از کووید  19بهطور مستقیم باعث تغییر و یا تعدیل

بهاظهارنظر مردود میشود.

گزارش حسابرسی و بند اظهارنظر نمیشود .لیکن پیامدهای

ج -اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر ،چنانچه آثار

ناشی از آن بهطور غیرمستقیم ممکن است موجب تغییر یا

احتمالی محدودیت بر صورتهای مالی بااهمیت و غیرفراگیر

تعدیل گزارش حسابرس و بند اظهارنظر شود که بهطور اجمال

باشد« ،اظهارنظر مشروط» و چنانچه آثار احتمالی محدودیت

در ادامه تشریح شده است .با توجه به استانداردهای حسابرسی

و یا پیامدهای ابهام (ازجمله ابهام نسبت به تداوم فعالیت)

بخش گزارشگری و نتیجهگیری حسابرس ،پیامدهای ناشی از

ناشی از کووید  19بر صورتهای مالی بااهمیت و فراگیر

همهگیری کووید  19بر گزارش حسابرس ممکن است شامل

(اساسی) باشد منجر به «عدم اظهارنظر» میشود.

موارد زیر باشد:
زیر (بهشرطی که شواهد حسابرسی کافی و مناسب مبنی بر

عمیق به تاثیر کووید  19بر گزارشگری مالی و حسابرسی

اینکه موضوع مورد نظر بهطور بااهمیتی در صورتهای مالی

داشته باشند .نکات و راهنماییهای شما در این گفتگو،

تحریف نشده است ،بهدست آمده باشد) در گزارش حسابرس:

کمک موثری برای حسابداران و حسابرسان ،بهویژه

• یک رویداد مهم پس از تاریخ صورتهای مالی ناشی از

جوانترهای آنان ،در برخورد با شرایط کنونی فراهم

همهگیر کووید  ،19که ماهیت و آثار براوردی آن بر وضعیت

میسازد .از شما سپاسگزاریم.

مالی ،عملکرد مالی و جریانهای نقدی ،در صورتهای مالی
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الف -بند تاکید بر مطلب خاص ،برای برجستهکردن موارد

بهنظر میرسد حسابداران و حسابرسان باید نگاهی
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اره کو

درب

وجهی برای سازمانها ،در همه اندازهها ،در تمام بخشهای اقتصادی

ختگی همهگیری کووید  (COVID-19) 19پیامدهای درخورت
شدت درهمری
دشوار روزانه درباره مسایل مالی ،عملیاتی و راهبردی قرار دارند.
داشته است .مدیریت و ارکان راهبری ،در برابر تصمیمگیریهای
ابهام بیسابقهای درباره اقتصاد ،درامدهای آینده و دروندادهای
ـگری صورتهای مالی و خدمات حسابرســی پیچیده است .سطح
پیامدها برای گزارشـ
زیاد ،تهیهکنندگان صورتهای مالی باید پیامدهای گزارشــگری مالی
دارد که نمایانگر عناصر پایهای گزارشــگری مالیاند .بهاحتمال
دیگــر زیادی وجود
مقاصد گزارشگری در کوتاهمدت و شاید میانمدت درنظر بگیرند.
متعدد و بااهمیتی را برای
اســت .آنها ناگزیرند که در محیط کسبوکار کنونی ،قضاوتهای
گزارشــگری مالی و نظارت بر آن با مدیریت ،با نظارت ارکان راهبری
مســئولیت تهیه
درخورتوجهی اعمال کنند .موارد بااهمیت عبارتند از:
شده که بهطور مناسب بهترین قضاوتها و براوردهای مدیریت را
بندی گزارشگری دربرابر اتکاپذیری و درستی اطالعات گزارش
• متوازنسازی زمان
درخود داشته باشد.
تردید درخورتوجه/ابهام بااهمیت ،آنگاه که وجود داشته باشد.
• ارزیابی تداوم فعالیت بهطور مناسب و افشای
مستلزم افشای جامع اطالعات آیندهنگر و پیامدهای جریانهای
مایش منصفانه عملکرد و وضعیت واحد تجاری ،که بهاحتمال زیاد
• ارائه منظر و ن
نقدی آن است.
• ایجاد محیط درستکاری و شفافیت بهعنوان
ریسکهای نوپدید و استفاده از مزایای سررسیدهای تمدیدشده
اطمینان از وجود کنترلهای اثربخش ناظر بر گزارشگری مالی و
• فراهمساختن
مبنای تصمیمگیری اخالقی و درخوراعتماد در سراسر سازمان.

گزارشگری ،طبق نیاز.
شهای اصلی گزارشگری مالی و پیامدهای کووید  19و همچنین
المللی حسابداران ) (IFACصفحات اینترنتی ویژه برای پوشش چال
فدراسیون بین
نالمللی ارائه شده است .از آنجا که همه
ارجاعات و نقل قولهایی از تعداد بسیار زیادی استانداردهای بی 
منابع گوناگون دردسترس ،اختصاص داده است.
نالمللی رجوع کنند.
نندگان باید برای دستیابی به همه الزامات ،به استانداردهای بی 
نالمللی مورد بحث قرار نگرفته است ،خوا
جنبههای استانداردهای بی 
تهیه میشود یا اصول پذیرفتهشده حسابداری ملی ،ممکن است
نالمللی گزارشگری مالی
بســته به این که صورتهای مالی با استفاده از استانداردهای بی 
تفاوتهایی در رویکرد وجود داشته باشد.
کماکان در مرکز توجه قرار دهند .برای آنها مهم است که قضاوت
ای ناگزیر خواهند بود مسئولیتهای اخالقی خود و منافع عمومی را
حســابداران حرفه
و تقلب بهکار گیرند ،و اطمینان فراهم سازند که کمکهای دولتی و
گستردهتری را برای پیکار با ریسکهای بیشتر ارائه نادرست مالی
کوشی
حرفهای و سخت
نالمللی استقالل)،
نالمللی برای حسابداران حرفهای (شامل استانداردهای بی 
بهطور مناسب استفاده شده است .بهکارگیری آئین اخالقی بی 
دیگر کمکها
رازداری ،و رفتار و آداب حرفهای) ،در حفظ و گســترش اعتماد
اســی (درســتکاری ،واقعبینی ،صالحیت و مراقبت حرفهای،
بههمراه رعایت اصول اس
عمومی به همه حسابرسان نقش اساسی دارد.
رمبنای آن تصمیمهای اساســی گرفته میشود .آئین اخالقی الزام
خواسته میشــود که اطالعاتی را تولید ،تحلیل ،و توزیع کنند که ب
از حســابداران حرفهای
گمراهکردن و نه نفوذ بر پیامدهای قراردادی یا مقرراتی بهطور نامناسب
ارائه اطالعات ،حسابداران حرفهای بهگونهای کار کنند که هدف آن نه
میکند که در تهیه و
هصورتی دقیق و کامل در همه جنبهها ،توضیحدادن ماهیت واقعی
مچنین حسابداران حرفهای را ملزم میسازد که :در نشاندادن حقایق ب
باشــد .آئین یادشده ه
اطالعات بهصورتی درست و بهموقع ،قضاوت حرفهای بهکار برند.
فعالیتهای تجاری بهصورت روشن ،و طبقهبندیکردن و ثبتکردن
معامالت یا
نالمللی حسابداران عنوانهای زیر دردسترس قرار دارد:
عرسانی فدراسیون بی 
در صفحات اینترنتی پایگاه اطال 
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• تداوم فعالیت،
• رویدادهای پس از دوره گزارشگری،

اندازهگیری ارزش منصفانه و کاهش ارزش دارائیهای غیرمالی،

•
• زیانهای اعتباری موردانتظار برای دارائیهای مالی،
• حسابداری اجاره،
نسازی،
• حسابداری مصو 
• دارایی مالیاتی انتقالی به آینده /کمکهای دولتی،
• شناخت درامد.

برای پوشش مطالب جدید پیوسته تغییر داده و بهروز میشود.
اسیون

صفحات اینترنتی فدر

منبع:

id-19-financial-report-

ting-international-standards/discussion/summary-cov

• https://www.ifac.org/knowledge-gateway/suppor

ing-considerations
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• حسابرسی براوردهای حسابداری
• تداوم فعالیت

• گزارشگری حسابرس
• رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی
صفحات اینترنتی فدرا

سیون
برای پوشش مطالب جدید پیوسته تغییر داده و بهروز میشود.

منبع:

id-19-audit-

ting-international-standards/discussion/summary-cov

• https://www.ifac.org/knowledge-gateway/suppor
considerations

در

پا
گرد
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پیامدهای همهگیری کووید  (COVID-19) 19برای گزار
شگری صورتهای مالی و خدمات حسابرسی پیچیده است و منجر
به چالشهایی برای مدیریت ،ارکان راهبری ،و حسابرسان شده
است .سطح ابهام بیسابقهای درباره اقتصاد ،درامدهای آینده و
دروندادهای دیگر زیادی وجود دارد که نمایانگر عناصر پایهای
گزارشگری مالیاند .بهاحتمال زیاد ،تهیهکنندگان صورتهای مالی
باید پیامدهای گزارشگری مالی متعدد و بااهمیتی را برای
مقاصد گزارشگری در کوتاهمدت و شاید میانمدت درنظر بگیرند.
ابهام پدیدآمده از محیط کنونی ممکن اســت چالش بهدســ 
ت
آوردن شواهد حسابرسی کافی و مناســب را افزایش دهد ،که برای
شــکلدادن نظر مســتقل درباره معقولبودن قضاوتهــا و براور
دهای مدیریت الزم اســت .برای تهیهکننــدگان صورتهای مالی و
حسابرســان مهم است که زودهنگام در دوره زمانی تهیه و در
فرایند حسابرسی ،در بحث پیرامون ارزیابی پیامدها شرکت کنند ،زیرا
احتمال دارد مسائلی
مطرح باشد که پیش از آن رخ نداده باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.
تهیهکننــدگان صورتهای مالی و حسابرســان ،هردو ،بهاحتمال
زیاد زیر تاثیر محدودیتهای ســفر و الزامــات درخان هماندن قرار
داشــتهاند ،که نشاندهنده چالشهای حرفهای برای خدمات حسا
برسی است .شــرکتها ممکن است اطالعات را از راههای جدید یا
م
تفاوت بهدست آورند و/یا کنترلهای ناظر بر تهیه اطالعات مالی را ب
هشکل متفاوتی اعمال کنند .موسسههای حسابرسی نیر ممکن
است به دورکاری روی آورده باشند ،و از ابزار فناوری گو
ِ
ناگون دردسترس ،استفاده کرده باشند.
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACصفحات اینترنتی
ویژه برای پوشش چالشهای اصلی حسابرسی و پیامدهای کووید
 19و همچنین منابع گوناگون دردســترس ،اختصاص داده است .
صفحات یادشده فهرست کاملی برای پوشش همه مباحث فنی و
حرفهای حسابرسی در محیط کنونی نیست و قصد آن هم نبوده
است .ارجاعات و نقلقولهایی از تعداد بسیار زیادی از استانداردهای
بینالمللی ارائه شــده است .از آنجا که همه جنبه های استاندار
دهای بینالمللی مورد بحث قرار نگرفته است ،خوانندگان باید برای
د
ستیابی به همه الزامات ،به استانداردهای بینالمللی رجوع کنند.
حسابرسان ناگزیر خواهند بود قضاوت حرفهای و تردید حرفهای د
رخورتوجهی بهکار گیرند و باید مسئولیتهای اخالقی خود و منافع
ع
مومی را کماکان در مرکز توجه قرار دهند .اســتانداردهای بینا
لمللی حسابرســی ) (ISAsهیئت استانداردهای بینالمللی
حسابرسی و اطمینانبخشــی ) (IAASBاصولمحورنــد و ک
ماکان بهطور کامل کاربردپذیرند .حسابرســان ،بهعالوه نیاز دارند
که الزامات نظارتی و قانونی را درنظر بگیرند .بهکارگیری آئین ا
خالقی بینالمللی برای حســابداران حرفهای (شــامل استانداردهای
بینا
لمللی استقالل) ،بههمراه رعایت اصول اساسی (درستکاری ،واق 
عبینی ،صالحیت و مراقبت حرفهای ،رازداری ،و رفتار و آداب
حرفهای) ،در حفظ و
گسترش اعتماد عمومی به همه حسابرسان نقش اساسی دارد.
در صفحات اینترنتی پایگاه اطالعرسانی فدرا
سیون بینالمللی حسابداران عنوانهای زیر دردسترس قرار دارد:
• قضاوت حرفهای و تردید حرفهای
• برنامهریزی -شناسایی و ارزیابی ریسک
• شواهد حسابرسی
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گفتگو با:
دکتر محسن قاسمی
دبیرکل انجمن
حسابداران خبره ایران

همهگیری کووید 19؛ فرصتی برای
گذار به حسابرسی مدرن

که اعضای انجمن و سایر حسابداران و حسابرسان
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انجمن حسابداران خبره ایران قدیمیترین تشکل

ایران برای پاسخگویی به چالشها و پیچیدگیهای

حسابداری حرفهای ایران است و سهم مهمی در

همهگیری کووید  19به چه منابعی دسترسی دارند یا

توسعه حرفه حسابداری ایران داشته است .فعالیتهای

میتوانند داشته باشند.

آموزشی و توسعهای انجمن ،کیفیت و کمیت چشمگیری

قاسمی

داشته ،و بیتردید بخش مهمی از دانش حرفهای

خوشـبختانه طبـق راهبـرد جدیـد سـازمان حسابرسـی

حسابداران ایرانی مدیون تالشهای چنددههای انجمن

مبنـی بـر همگرایـی اسـتانداردهای حسـابداری ایـران بـا

است .از شرکت شما در این گفتگو تشکر میکنیم؛ در

اسـتانداردهای بینالمللـی حسـابداری و گزارشـگری مالـی،

شرایطی که همهگیری کووید  ،19که موضوع محوری

دو اسـتاندارد حسـابداری شـماره  ،36بـا عنـوان «ابزارهـای

این شماره مجله حسابرس نیز هست ،همه ابعاد زندگی

مالـی :ارائـه» ،و شـماره  ،37بـا عنـوان «ابزارهـای مالـی:

حرفهای و اجتماعی حسابداران و غیرحسابداران را زیر

افشـا» ،متناظـر با اسـتاندارد بینالمللی حسـابداری 32

تاثیر قرار داده است .پیش از هر مطلب ،توضیح دهید

) (IAS 32و اسـتاندارد بینالمللـی گزارشـگری مالـی
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 (IFRS 7) 7وضـع شـده اسـت ،و بـرای صورتهـای مالـی

شــرایط میتواند راهگشا و راهنما باشد ،ولی مسلما جا دارد که

واحدهـای تجـاری که دوره مالـی آنها از یکـم فروردین 1398

نهادهای استانداردگذار و ناظر داخلی نیز رهنمودهای تکمیلی

و پـس از آن آغـاز میشـود ،الزماالجراسـت.

را در این ارتباط منتشــر کنند ،تا موجب وحــدت رویه در بین

طبق اســتاندارد حســابداری شــماره ( 37بندهــای  20تا

واحدهای تجاری و حسابرســان شــود؛ چون در این شــرایط

 ،)32هــم ماهیت و هــم مقدار ریســکهای ابزارهــای مالی

ویژگی مقایســهپذیری اطالعات مالی اهمیــت مضاعف پیدا

کمیوکیفی افشــا شــوند .افشای کیفی شامل،
باید به صورت ّ

کرده است .اساســا فلسف ه وجودی استانداردهای حسابداری و

آســیبپذیری از ریســکها و نحوه ایجاد آنها؛ اهداف ،رویهها

گزارشــگری مالی مقایسهپذیر کردن اطالعات مالی واحدهای

و فرایندهای مدیریت ریســک و روشهای مورد استفاده برای

مختلف است .بنابراین ،در این شرایط باید به این ویژگی توجه

اندازهگیری ریسک؛ و هرگونه تغییر در این دو قسمت نسبت به

مضاعفی شود تا به تصمیمگیری استفادهکنندگان کمک شود.

کمی نیز شامل خالصهای از اطالعات
دوره قبل است .افشای ّ

کمــی درباره آســیبپذیری واحد تجاری از ریســک موردنظر
ّ
در پایان دوره گزارشــگری مبتنی بر اطالعات درونســازمانی

با توجه به شرایط کنونی که ریسکهای گزارشگری
مالی را افزایش داده است ،چه پیشنهادی برای تقویت

تهیهشــده برای مدیران اصلی واحد تجاری است؛ برای مثال

کنترلهای داخلی دارید؟

هیئتمدیــره یا مدیرعامــل واحد تجــاری .همچنین ،موارد

قاسمی

افشای الزامی طبق بندهای  26تا  32این استاندارد ،بهمیزانی

بـا توجـه بـه ایـن کـه در ایـران چارچـوب کنتـرل داخلـی کوزو

که طبق قســمت قبل ارائه نشــده باشــد ،و تمرکز ریسک در

) (COSOمبنـای ضابطهگـذاری نهادهـای ناظـر قـرار داشـته

صورتی که بر اســاس افشاهای ارائهشده طبق قسمتهای قبل

اسـت ،بـرای مثـال ،دسـتورالعمل کنترلهـای داخلـی بـرای

مشخص نباشد.
بــا توجه به این کــه ابزارهای مالی شــامل ســه گروه کلی
داراییهــای مالــی ،بدهیهــای مالــی و ابزارهــای مالکانه ،و
ریسکهای مدنظر این استاندارد نیز شامل ریسکهای نقدینگی
و ریســک بازار (شامل ریســک واحد پول ،ریسک نرخ سود،
ریســک ســایر قیمتهــا) هســتند ،بخــش درخورتوجهی از

کمیته حسابرسی

ریسکهای مترتب بر واحدهای تجاری مشمول الزامات افشای

حسابرسان داخلی و

مدنظر این اســتاندارد بهدرستی رعایت شوند ،بخش بزرگی از

حسابرسان مستقل

این استاندارد هســتند .بنابراین اگر الزامات افشای ریسکهای
حداقل نیازهــای اطالعاتی اســتفادهکنندگان صورتهای مالی
براورده خواهد شد.
و متنوعی هم عمدتا از ســوی موسسات بینالمللی حسابرسی
منتشــر شــده اســت که هر یک بهســهم خــود رهنمودهای
سودمندی را در چارچوب استانداردهای بینالمللی به واحدهای
تجاری و حسابرسان پیشنهاد میدهد.
در مجمــوع ،منابــع ســودمند و مرتبطــی ،هــم در اختیار
واحدهــای تجــاری و هم حسابرســان ،قرار دارد کــه در این

فرایند شناخت درامد
ارزشگذاری داراییها و
براوردهای مدیریت
داشته باشند
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عالوه بر این ،طی همین چند ماه گذشــته نشــریات متعدد

باید تمرکز بیشتری بر
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شـرکتهای پذیرفتهشـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران و

بدن ه جوان شــاغل در حسابرســی ایران نیز توانایی استفاده از

فرابـورس ایـران ،مصـوب سـازمان بـورس و اوراق بهـادار،

پیشرفتهترین نرمافزارهای حسابرسی جهان را دارند.

بنابرایـن واحدهـای تجـاری در شـرایط کنونـی بایـد بـا درنظر

بســیاری از مواردی کــه این روزها برای حسابرســی ایران

گرفتـن مکعـب معـروف کـوزو ،هـر یـک از اجـزای پنجگانـه

چالشبرانگیز شــدهاند ،در حسابرســی مدرن امروزی اساســا

ایـن چارچـوب (محیـط کنترلـی ،ارزیابـی ریسـک ،فعالیتهای

موضوعیــت ندارنــد .این تهدیــد میتواند برای حسابرســی

کنترلـی ،اطالعـات و ارتباطـات ،و پایشـگری) را از سـه منظر

ایران به یک فرصت تبدیل شــود ،و از شرایط غیرمترقبه این

عملیاتـی ،گزارشـگری ،و رعایتـی ،در سـطوح مختلـف واحـد

روزها بهعنوان یک پیشــران قوی در سطح ملی برای گذار به

تجـاری (سـطح بنـگاه ،سـطح بخشـها ،سـطح واحدهـای

حسابرسی مدرن اســتفاده شــود .البته انجام این کار مستلزم

عملیاتـی ،و سـطح کارکردهـا) مـورد ارزیابـی دوبـاره قـرار

طیف متنوعی از اقدام اســت که باید از سوی ذینفعان مختلف

دهنـد ،و ببیننـد در هـر یـک از ایـن سـطوح چـه ریسـکهای

خدمات حسابرسی انجام شود.

جدیـدی بهوجـود آمـده اسـت و نیـاز بـه طراحـی و اجـرای چه
فعالیتهـای کنترلـی جدیـدی اسـت.

گفتید که شـرایط کنونی ریسـک تقلب را افـزایش داده

در ارتبــاط با کنترلهــای داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی

اسـت .شـرایط را چگونه ارزیابی میکنید و چه راههایی

احتماال این شــرایط منجر به افزایش ریســک تقلب در سطح

برای مقابله با آن و حفظ کیفیت گزارشگری مالی میبینید؟

مدیران شده اســت .بنابراین ارکان مختلف راهبری شرکتی،

قاسمی

ازجمله ،کمیته حسابرســی ،حسابرسان داخلی ،و حسابرسان

سه ضلع مثلث تقلب عبارتند از :فشار ،فرصت و توجیه .در

مســتقل بایــد تمرکــز بیشــتری بر فراینــد شــناخت درامد،

متون ضدتقلب میخوانیم ،اکثر آدمها وقتی زیر «فشار» قرار

ارزشگذاری داراییها ،و براوردهای مدیریت داشته باشند.

میگیرند ،اگر «فرصتی» برای انجام کارهای متقلبانه داشته
باشند ،مرتکب تقلب میشوند و این کار را در ذهن خود

حسابرسـان در انجـام وظایـف متعـارف خـود ،بهدلیـل

«توجیه» میکنند .البته درصدی از آدمها هستند که زیر هیچ

تدابیـر درنظـر گرفته شـده بـرای مقابلـه بـا همهگیری،

فشاری مرتکب تقلب نمیشوند (جمعیت سفید) ،و درصد

بـا محدودیتهـای زیـادی روبرو شـدهاند .چـه راهکاری

دیگری هم زیر هر شرایطی درصدد انجام تقلب برمیآیند

بـرای گـذر از محدودیتهای یادشـده پیشـنهاد می کنید؟

(جمعیت سیاه) .ولی همان طور که عرض کردم ،بخش

قاسمی

بزرگتر آدمها (حدود  80تا  85درصد) که جمعیت خاکستری

متاسفانه روشهای اجرای رسیدگیهای حسابرسی در ایران

نامیده میشوند ،اگر زیر فشار قرار بگیرند و فرصتی هم داشته

به شدت سنتی باقی ماندهاند .اگر یک ارزیابی جامع از مشاغل

باشند مرتکب تقلب میشوند.
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مختلف خدماتی در سطح کشور انجام شود ،حسابرسی شاید

شــرایط این روزها هم در ایران و هم در سطح جهانی ،افراد

جزو کمترتوسعهیافتهترین خدمات حرفهای از نظر استفاده از

مختلــف ،ازجمله کارکنان و مدیران واحدهــای تجاری را زیر

فناوریهای نوین باشد .امیدوارم شرایط این روزها تلنگری بر

فشــارهای مختلفی قرار داده است .در چنین شرایطی ،قاعدتا

حسابرسی ایران باشد.

پیشبینی میشــود کــه ضریب ارتکاب تقلب ،هم در ســطح

خوشــبختانه ظرفیتهای نرمافزاری و نیروی انســانی بسیار
مناســبی در ایران وجــود دارد کــه میتواند پشــتوان ه گذار از

کارکنان و هم در ســطح مدیران ،افزایش پیدا کند .درواقع ،در
چنین شرایطی ،ریسک تقلب افزایش پیدا کرده است.

حسابرسی سنتی به حسابرسی مدرن باشد .امروز زیرساختهای

از طرف دیگر ،با توجه به تاثیرات عمدتا منفی شــرایط این

اینترنتی در کشــور بسیار توســعه یافتهاند .در زمینه طراحی و

روزها بــر واحدهای تجاری مختلف ،طبیعتا واحدهای تجاری

توســع ه نرمافزارها هم پیشــرفتهای درخورتوجهی داشتهایم.

بهصورت کلی شــکنندهتر و آسیبپذیرتر شــدهاند (از تاثیرات
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موسسههای حسابرسی بزرگ بینالمللی ،با استفاده از

در چنین شرایطی
قاعدتا پیشبینی میشود که
ضریب ارتکاب تقلب
هم در سطح کارکنان و
هم در سطح مدیران
افزایش پیدا کند

فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،توانایی گستردهای برای
مقابله با ابهام در محیط کسبوکار و ارزیابی ریسک و
شناسایی تحریف بااهمیت دارند .توان موسسههای
ایرانی برای برخورد با ابهام پدیدآمده در محیط
کسبوکار بهدلیل همهگیری کرونا را چگونه ارزیابی
میکنید؟ آیا حسابرسان ایرانی دانش و مهارت الزم
برای بهکارگیری فناوری پیشرفته را دارند؟
قاسمی
همان طور که پیشتر هم اشاره کردم ،متاسفانه روشهای اجرای
رسیدگیهای حسابرسی در ایران بهشدت سنتی باقی ماندهاند.
در بسیاری از شرکتهای صاحبکار ،بهویژه صاحبکاران بزرگ،
بستر الزم برای استفاده از فناوریهای نوین در حسابرسی وجود
دارد .مشکل اصلی عموما از سمت موسسات حسابرسی است

مثبت بر بعضی واحدهــای تجاری ،برای مثال ،تولیدکنندگان
مواد شوینده و ضدعفونی صرفنظر میکنیم) .بنابراین ،انتظار
میرود که در این شــرایط اشــتهای ریســک اغلب واحدهای
تجــاری نیــز کاهش پیدا کــرده باشــد .یعنی مقادیــر و انواع
ریسکهایی که واحدهای تجاری آمادگی پذیرش آنها را دارند،
قاعدتا در این شرایط کاهش پیدا میکند.
مجمــوع این شــرایط باعث میشــود در اغلــب واحدهای
تجــاری نیاز به یک ارزیابــی دوباره از ریســکهای عملیاتی،
گزارشگری و رعایتی در ســطوح مختلف باشد .بر مبنای این

که مجهز به نرمافزارهای حسابرسی نیستند .البته این بحث
مفصلی است.
اگر منصفانه نگاه کنیم ،موسســات هم حتی تقصیر ندارند.
مشــکل اصلی کوچکماندن بازار خدمات حسابرسی در ایران
اســت .کل بازار خدمات حسابرسی مســتقل در ایران کمتر از
پنجاه میلیون دالر اســت!! ما اصال داریم دربار ه چی صحبت
میکنیم؟! شــما این حدود پنجاه میلیون دالر را با درامد دهها
میلیارد دالری موسســات بزرگ حسابرســی مقایســه کنید.
خوب ،مسلما از حسابرســی ایران نمیشود انتظار داشت که با
این درامد محقرانه بهسمت استفاده از پیشرفتهترین فناوریهای

ارزیابی جدید ممکن اســت نیاز به طراحی و اجرای فعالیتهای

روز دنیا برود .فناوری مورد استفاده در نرمافزارهای حسابرسی

یکی از ریسکهایی که در این شرایط احتمال وقوع آنها افزایش

فناوریهای روز جهان هستند.

کنترلی بیشتر یا جدید برای مدیریت این ریسکها باشد .مسلما

واحدهای تجاری اســت .ازجملــه زمینههای مســتعد وقوع
این تقلب هم میتوان به فرایند شــناخت درامد ،ارزشگذاری
داراییهــا ،و براوردهای مدیریت در زمینههای مختلف اشــاره
کــرد .بنابراین ،در این زمینهها مراقبت حرفهای حسابرســان
مستقل ،حسابرسان داخلی ،کمیتههای حسابرسی ،و نهادهای
ناظر باید افزایش یابد.

خیلی از دوســتان و همکاران جوانتــر و کمتجربهتر عمدتا
حرف ه حسابرســی ایران را مورد انتقاد قــرار میدهند و آن را با
خدمات حســابداری و گزارشــگری مالی مقایســه میکنند ،و
میگویند که چطور ما چنددهه است که حسابداری و گزارشگری
مالی را در ایران رایانهای کردهایم ،ولی حسابرسیمان همچنان
دســتی و ســنتی باقی مانده اســت .این اساســا قیاس نابرابر
است؛ زیرا فناوری مورد اســتفاده در نرمافزارهای حسابداری
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مییابد ،ریســک گزارشــگری مالی متقلبانه از سوی مدیران

جزو پیچیدهترین و پیشــرفتهترین و تبع ًا جزو گرانقیمتترین
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و گزارشــگری مالی عمدتا از جنس پایگاه دادگان است .یعنی

هم تقویت خواهد شــد .در شــرایط فعلی جذابیت موسســات

صرفا مجموعهای از دادهها در آن وارد ،طبقهبندی و نگهداری

حسابرســی برای تعداد درخورتوجهی از افــراد حرفهای پایین

میشــود .در حالی که فناوری مورد اســتفاده در نرمافزارهای

اســت .اگر شــرایط بههمین وضــع پیش بــرود و اصالحات

حسابرســی عمدتا از جنــس الگوریتمهای پیچیــده منطقی و

اساســی انجام نشــود ،این جذابیت روزبهروز کمتر هم خواهد

هــوش مصنوعی اســت .بههمیندلیل ،تعــداد نرمافزارهای

شــد و حسابرسی ایران را با چالش اساسی روبهرو خواهد کرد.

حسابداری و گزارشــگری مالی در سطح جهان بسیار متعدد و

حیات حسابرســی ایران در گرو بزرگترشــدن و متنوعترشدن

متنوع و با قیمتهای عمدتا ناچیز در دســترس انواع واحدهای

بازار خدمات آن است.

تجاری هســتند .در حالی که تعداد نرمافزارهای حسابرسی در
سطح جهان بسیار انگشتشمار و با قیمتهای عمدتا هنگفت،

گرچه محدودیتهای فناوری مانع مهمی در پیشرفت

و معموال در دسترس موسسات بزرگ حسابرسی هستند.

موسسههای حسابرسی و توانایی آنها در مقابله با

با این توصیف ،بدیهی است که حسابرسی ایران از دسترسی

شرایط دشوار کنونی است ،ولی شما مسئله اصلی را

به نرمافزارهای مدرن حسابرســی جهان محروم باشد .وقتی

متوجه بازار و اقتصاد میدانید .کمی بیشتر توضیح دهید.

کل درامد خدمات حسابرســی در ایران کمتــر از چهل ،پنجاه

قاسمی

میلیون دالر اســت ،چطور میشود انتظار داشت که موسسات

همان طور که اشاره کردم مسئله اصلی کوچکبودن انداز ه بازار

حسابرسی ایرانی از نرمافزارهای گرانقیمت چندمیلیون دالری

حسابرسی ایران و عدم توجیه اقتصادی استفاده از فناوریهای

استفاده کنند.

گرانقیمت و روز جهان در این بازار کوچک است .کاربری

برای برونرفت از این وضعیت دو راهکار وجود دارد .نخست

نرمافزارهای حسابرسی نیاز به مهارت و توانایی پیچیدهای

این که ضریب نفوذ حسابرسی در ایران افزایش یابد .دوم این
که خدمات موسســات حسابرســی متنوع شود .در حال حاضر
ضریب نفوذ حسابرسی در ایران کمتر از ده درصد است .یعنی
بیش از نود درصــد واحدهای تجاری بخش خصوصی اقتصاد
ایران حسابرسی نمیشــوند .بخش بزرگی از درامد موسسات
حسابرســی در ایران هم فقط از محل خدمات اطمینانبخشی
اســت .در حالی که این سهم در موسســات بزرگ حسابرسی
جهان چیزی حدود  25درصد است .یعنی  75درصد درامدهای
این موسسات از محل ارائه سایر خدمات متنوع حرفهای است.
اگر واقعــا میخواهیم حسابرســی ایــران از وضعیت فعلی
خارج شــود ،هیچ راه دیگری جز بزرگکردن بازار این خدمات

مسئله اصلی
کوچکبودن اندازه
بازار حسابرسی ایران و
عدم توجیه اقتصادی استفاده از
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حرفــهای نداریم .مثال ،اگر این بــازار پنجاه میلیون دالری به

فناوریهای گرانقیمت

امکان اســتفاده از مدرنترین نرمافزارهای حسابرسی هم در

و روز جهان

یک بازار پانصد میلیون دالری تبدیل شــود ،آن وقت مســلما
این بازار فراهم خواهد شد.
حسابرسان شــاغل در موسســات ایرانی توانایی استفاده از
پیچیدهتریــن و بهروزتریــن فناوریهای روز جهــان را دارند.
ولی مســلما اگر این بازار بزرگتر شــود ،از نظر نیروی انسانی

در این بازار کوچک
است
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ندارد .مطمئنا حسابرسان ایرانی از عهد ه آن برمیآیند .ولی

قاسمی

مادامی که بازار حسابرسی ایران در اندازههای فعلی است،

هدف از تشکیل کمیته حسابرسی در ماده  2منشور کمیته

استفاده از این فناوریها بههیچوجه توجیه اقتصادی ندارد .شما

حسابرسی شرکت سهامی عام نمونه پذیرفتهشده در بورس اوراق

وقتی بهعنوان یک موسسه حسابرسی مثال یک نرمافزار پنج

بهادار تهران یا فرابورس ایران (مصوب سازمان بورس و اوراق

میلیون دالری میخرید ،حتما باید دهها میلیون دالر کار در سال

بهادار 23 ،بهمن  )1391بهروشنی ذکر شده است .نخستین

داشته باشید .چند موسس ه حسابرسی را در ایران سراغ دارید که

هدف ،کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره و بهبود

درامد ساالنهاش حتی بیشتر از یک میلیون دالر باشد؟!

آن برای بهدستآوردن اطمینان معقول از اثربخشی فرایندهای

مســئله کوچکتربودن از «مقیاس اقتصــادی» دلیل اصلی

راهبری شرکتی ،مدیریت ریسک ،و کنترل داخلی است.

عدمکارایی در بســیاری از صنایع و خدمات در کشــور اســت.

بنابراین ،در شــرایط کنونی وظایف و مســئولیتهای کمیته

مثال ،تولیدکنندگان بزرگ خودرو یا گوشــی تلفنهمراه در دنیا

حسابرســی نیاز به تغییر و اصالح ویژهای ندارد .فقط با توجه

چهطور از عهــده مخارج هنگفت تحقیقوتوســعه برمیآیند؟

به این که در شــرایط کرونایی این روزهــا واحدهای تجاری با

چون ســهم آنهــا از بازار جهانــی باالتر از مقیــاس اقتصادی

ریســکهای بیشــتر و متنوعتری روبهرو شــدهاند ،کمیتههای

اســت .بههمین دلیل گرانقیمتتریــن فناوریهای روز جهان

حسابرســی باید بر این هدف اولیه خود بیشتر تمرکز کنند .در

و زبدهتریــن متخصصان دنیا در این صنایــع بهخدمت گرفته

این شــرایط نهتنها کمیته حسابرسی بلکه سایر ارکان راهبری

میشوند .همین منطق تجاری در خدمات حرفهای حسابرسی

واحدهای تجاری ازجمله ،کمیته ریسک ،حسابرسان داخلی،

هم حاکم است .مادامی که بازار حسابرسی ایران بزرگ نشود،

و حسابرســان مســتقل ،نیز هر کدام در جایگاه خــود باید بر

وضع همین است که میبینیم.

ارزیابی و مدیریت این ریسکها در زمینههای مختلف عملیاتی،

همکاران عزیز و شــریف ما در موسسات حسابرسی واقعا از

گزارشگری ،و رعایتی تمرکز کنند.

جان مایــه میگذارند و انصافا افراد درجــه یک و ممتازی هم
برقرار اســت .چهطور ممکن اســت دهها هزار میلیارد تومان

که شرایط و تحوالت بهگونهای است که ساختار حرفه

تراکنش یک بانک را بشود بدون نرمافزار ،حسابرسی کرد؟ هر

حسابرسی ایران را دگرگون خواهد ساخت.

چه جلوتر میرویم هم این رقابت نابرابرتر میشود .بزرگترین

قاسمی

خدمتی که جامع ه حســابداران رســمی ایران ،بهعنوان متولی

خیلی باید خوشبین باشیم تا به این جمعبندی برسیم که

حسابرسی در ایران ،میتواند انجام بدهد این است که از هر راه

حسابرسی ایران بهدلیل رویارویی با این شرایط در کوتاهمدت

ممکن تالش کند که بازار خدمات حسابرسی در ایران متنوع و

در معرض تغییر و تحول ساختاری قرار بگیرد .بهاین اندازه

بزرگتر از مقیاس اقتصادی این صنعت بشود .دراینصورت،

خوشبین نیستم .همانطور که پیشتر هم اشاره کردم ،الزمه

جوانان شــاغل در این حرفه مطمئنا خود را به پیشــرفتهترین

تغییر و تحول ساختاری در حسابرسی ایران بزرگشدن این

و بهروزتریــن مهارتهای روز دنیا تجهیــز خواهند کرد .گلوگاه

بازار درنتیجه افزایش ضریب نفوذ حسابرسی و متنوعشدن

حسابرســی در ایران نیروی انسانی نیست .بلکه اندازه کوچک

خدمات موسسات حسابرسی است .مادامی که بازار خدمات

این بازار است.

حسابرسی ایران در اندازههای فعلی است ،انتظار تغییر و
تحول ساختاری در آن بیش از اندازه خوشبینانه است.

نقش کمیته حسابرسی را در شرایط ناشی از همه گیری

اجــازه بدهیــد یک مثال بزنم .بیش از پنجاه ســال اســت

چگونه میبینید؟ آیا مسئولیتها و وظایف کمیته حسابرسی

کــه در ایران بــورس اوراق بهادار داریم .ولی ایــن بازار برای

نیاز به بازنگری دارد؟

دهههای متمادی بســیار کوچک بــود؛ و بهدلیل کوچکی ،از
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هســتند .ولی اینجا یک رقابت نابرابر بین دســت و دستگاه

به پرسش پیشین برگردیم .آیا میتوان استدالل کرد
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جوانب مختلف بســیار توســعهنایافته بود .ســامان ه معامالت

خواستار ارائ ه اطالعات تکمیلی در ارتباط با اثرات همهگیری

بسیار ناکارامد بود .شرکتهای کارگزاری عمدتا بهصورت سنتی

ویروس کرونا بر عملیات این شرکتها شده است.

و حجرهای اداره میشــدند .ازنظر نیروی انسانی متخصص،

شــرکتها نیز در پاســخ به این اســتعالم بیانیههایی را صادر

کمبودهای آشــکاری وجود داشــت .تنوع اوراق بهادار بسیار

کردهاند که از طریق سامان ه کدال در اختیار فعاالن بازار سرمایه

ناچیــز بود .تنوع نهادهای مالی بســیار اندک بود .درمجموع،

قرار گرفته اســت .در این بیانیهها طیــف متنوعی از اطالعات

بازار ســرمایه در سیاســتگذاریهای پولی و مالی کشــور وزن

ارائه شده است که شامل اقدام انجامشده در شرکتها در راستای

بسیار پایینی داشت .ولی عمدتا طی یک دهه اخیر و حتی چند

رعایت پروتکلهای بهداشــتی ،تاثیر همهگیری این ویروس بر

سال گذشــته ،بهموازات بزرگترشــدن این بازار ،بهمرور این

بازارهای جهانی و داخلی ،و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهاست.

نواقص بهطور چشــمگیری در حال مرتفعشدن هستند .امروز
بازار ســرمایه ایران بهقدری بزرگ شــده است که حتی دولت

کمی تاثیرات این
البته انصافا پیشبینــی دقیق و مخصوصا ّ

رویداد از ســوی شــرکتها کار دشواری بوده اســت .بهویژه در

برای جبران کسری بودجه خود به این بازار امید بسته است ،و

ماههای آغازین که ابعاد موضوع هم در ســطح داخلی و هم در

بانک مرکزی هم در سیاســتگذاریهای ضدتورمی خود در حال

ســطح جهانی بسیار مبهم بود .ولی مسلما با گذشت زمان و با

برنامهریزی برای استفاده از ظرفیتهای این بازار است.

روشنتر شدن ابعاد مختلف آن ،شرکتها توانایی بیشتری برای

در حسابرســی ایران نیز چنین منطق مشابهی حاکم است.

اطالعرسانی دقیقتر به ذینفعان پیدا خواهند کرد.

ما از یک بازار کوچک کمتر از پنجاه میلیون دالری نمیتوانیم

عالوه بر این ،شــرکتها در رعایت استانداردهای حسابداری

انتظــار تغییروتحول ســاختاری داشــته باشــیم .غمانگیزتر

ملزم به گزارش و افشای بعضی اطالعات هستند .برای مثال،

اینجاســت که بهدلیل عدم افزایش متناســب حقالزحمههای

ماهیت و مقدار ریســکهای ابزارهای مالی که طبق اســتاندارد

حسابرسی نسبت به تورم ،حتی این بازار در حال کوچکترشدن

حســابداری شماره « ،37ابزارهای مالی :افشا» باید به صورت

اســت .این روند برای حسابرســی ایران مرگ تدریجی است.
شــرایط این روزها هم که مزید بر علت شــده است .واقعا باید

کمیوکیفی افشا شــود .این اســتاندارد برای صورتهای مالی
ّ
واحدهــای تجاری که دوره مالی آنهــا از یکم فروردین 1398

طرحی نو درانداخت.

و پس از آن آغاز میشود ،الزماالجراست .یا افشاهای الزامی
طبق استاندارد حسابداری شماره « ،5رویدادهای بعد از تاریخ

آیا شرکتهای پذیرفتهشده در بورس باید اطالعات

ترازنامه» ،در ارتباط با شــرکتهایی که زیر تاثیر این رویداد قرار

خاصی را در مورد تاثیر بیماری کرونا بر عملیات شرکت

گرفتهاند.

در صورتهای مالی سال  1398ارائه و افشا کنند؟

خوشــبختانه طی ماههای گذشــته منابع مفیدی از ســوی
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قاسمی

موسسات حسابرســی بزرگ جهان منتشر شــده است که هم

دستورالعمل اجرايی افشای اطالعات شركتهای ثبتشده

برای شرکتها و هم برای حسابرســان میتواند راهگشا باشد.

نزد سازمان (مصوب  3مرداد  1386هیئت مدیره سازمان

با این حال ،نیاز اســت نهادهای داخلی نیــز ،ازجمله انجمن

بورس و اوراق بهادار و اصالحیههای بعدی آن) چارچوب

حســابداران خبر ه ایران ،جامعه حســابداران رســمی ایران،

افشای اطالعات شرکتهای ثبتشده نزد این سازمان ،ازجمله

ســازمان بورس و اوراق بهادار ،و سازمان حسابرسی ،هر کدام

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

بهسهم خود رهنمودها و منابع راهنما برای کمک به حسابداران

ایران ،را مشخص کرده است .بهعنوان مثال ،مدیریت نظارت

و حسابرسان در ایفای وظایفشان تولید و منتشر کنند.

بر ناشران اوراق بهادار این سازمان طی ماههای اخیر از طریق
مکاتبه با شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
و فرابورس ایران با اشاره به ماده  2مکرر  3این دستورالعمل

برای این گفتگوی سودمند تشکر میکنیم.

پیا

مدهای

ک

ووید 19

15

ISA 3

)sed

(Revi

استاندارد بینالمللی

ریسکهای تحریف
بااهمیت

در

پا
گرد

مسایل خاص برای درنظر گرفتن

حسابرسی مربوط

شناسایی و ارزیابی
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• تاثیر بر رویکرد حسابرسی برنامهریزیشده مربوط به
ریسکهای جدید یا بازنگریشدهای که درنتیجه کووید 19
پدید آمدهاند؛

• بازنگری احتمالی در ارزیابی ریسک انجامشده.

استاندارد بینالمللی
حسابرسی 315

(تجدیدنظرشده)
ISA 315
)(Revised

منبع:

COVID-19,

• آثار تغییرات بر درک حسابرس از سیستم کنترل داخلی
واحد تجاری ،شامل:
 -محیط کنترلی،

 تغییرات در اتکای برنامهریزیشده به کنترلها در تغیینواکنشها به ریسکهای شناساییشده تحریف بااهمیت.

ing Audit Environment Due to the Impact of
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• IAASB, Highlighting Areas of Focus in an Evolv
Staff Audit Practice Alert, March 2020
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همهگیری کووید 19؛ پایداری کسبوکار
و انتظارات سرمایهگذاران

گفتگو با :سعید محمد علیزاده
مدیریت نظارت بر ناشران
سازمان بورس و اوراق بهادار

شاید در یک جمله کوتاه بتوانیم بگوییم
که پشتیبانی از شفافیت و انتشار
اطالعات مربوط و اتکاپذیر ،از وظایف
مهم سازمان بورس است .بهعنوان یک
رسانه ،از مشارکت باز و فعال مدیران بورس در اطالعرسانی ،قدردانی میکنیم .به میز گفتگوی
نشریه حسابرس خوشآمدید .در شرایط کنونی که همهگیری کووید  19کموبیش برهمه واحدهای
تجاری تاثیر گذاشته است ،افشای اطالعاتی که آثار همهگیری را بهطور شفاف آشکار کند ،موضوعی
چالشی است .آیا استانداردهای حسابداری موجود ،مبنای مناسبی برای شرکتها در افشای اطالعات
فراهم میکند؟
علیزاده
ص و طبقهبندیشده
ی ارائـه اطالعات تلخي 
ی مال 
ف صورتها 
مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،هد 
ی گسترده از
ی طيف 
ی است ك ه برا 
ی واحد تجار 
ی و انعطافپذيری مال 
دربار ه وضعيت مالی ،عملكرد مال 
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ی در اتخاذ تصميمات اقتصادی مفيد واقع گردد .همچنین مطابق با مفاهیم
ی مال 
استفادهكنندگان صورتها 
مذکور ،کاملبودن یکی از خصوصیات کیفی اطالعات است .از این رو با توجه بهاینکه استانداردهای
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حسابداری دربرگیرنده حداقل موارد افشا است ،بنابراین بهنظر

قبلــی در مــواردی از قبیل مشــاهده موجودیها ،دسترســی به

میرسد کمبودی در خصوص موارد افشای ریسکها و ابهامات

سوابق مشــتری ،شــناخت کنترلهای داخلی و آزمون کنترلها،

ناشی از چالشهای ایجادشده توسط ویروس کرونا وجود ندارد

تایید حســابها ،ابهام درباره تداوم فعالیت ،و  ...مساعدتر شده

و واحد تجاری تنها نیاز است به مواردی از قبیل موضوع

که کار حسابرسی را با چالش روبهرو ساخته است.

تداوم فعالیت واحد تجاری ،میزان درامد و فروش در شرایط

حسابرسان بهدلیل مشکل حضور در محل واحد تجاری برای

وجود بیماری ،و برخی از مسایل دیگر مانند انجام براوردها با

رسیدگی به صورتهای مالی ،با مسایلی جدید روبهرو هستند که

مفروضات بیشتر توجه کند و با توجه به میزان تاثیرپذیری خود

ازجمله میتوان به چالش در خصوص بررسی کنترلهای داخلی

از شرایط ناشی از ویروس کرونا ،موارد افشا را با دقت و بررسی

واحد تجاری ،شــمارش موجودی کاال و  ...اشاره کرد .در این

بیشتری ارائه دهد.

خصوص آنها باید از روشهای جایگزین برای انجام وظیفه خود
اســتفاده کنند و در این شــرایط رویآوردن به ارتباط از طریق

محدودیتهای همهگیری ویروس کرونا ،حسابرسان را

فناوری اطالعــات و فضای مجازی میتواند موثر باشــد .باید

بهسمت حسابرسی از راهدور سوق داده است .دورکاری

تاکید کرد که در این خصوص حسابرس باید تدابیری اتخاذ کند و

حسابرسان چه مسائلی را مطرح ساخته است؟

رسیدگی خود را بهروشهای جایگزین بهصورتی بهانجام برساند

علیزاده

که ریســک حسابرسی ناشــی از تقلب را به حداقل برساند و در

با توجه به همهگیری ویروس کرونا و شرایط جدید پیشآمده،

صورتیکه با محدودیتهای بااهمیت و اساسی روبهرو باشد آن را

بهخصوص دورکاری و عدم حضور کارکنان در محیط کار،

در اظهارنظر خود منعکس سازد.

اجرای کنترلهای الزم توسط مدیریت واحد تجاری در این

آنچه در این دوران باید توجه بیشــتری بــه آن کرد موضوع

شرایط ضروری است که ریسک تقلب و اشتباه و سوءاستفاده را

تداوم فعالیت واحدهای تجاری و تاثیر ویروس کرونا و شــرایط

کمتر سازد .در این خصوص مدیران باید تدابیر الزم را با توجه

جامعه بر واحد تجاری اســت .مدیریت واحــد تجاری باید این

به شرایط و محیط خاص خود درنظر بگیرند و کنترلهای الزم

مورد را بهدقت بررسی و بهصورت قابلاتکا افشا کند و حسابرس

را اجرا کنند.

نیز باید با دقت بیشتری این موضوع را بررسی کند .همچنین در

شــیوع این بیماری دارای پیامدهای اقتصادی ازجمله کاهش

این خصوص توجه به رهنمود شــماره  109کمیته فنی سازمان

فعالیــت ،کاهش تقاضــا برای محصوالت ،کمبــود نقدینگی و

حسابرسی نیز بســیار راهگشاست و حســابداران و حسابرسان

سرمایهدرگردش ،تعدیل نیروی کار و  ...بوده است و درنتیجه

باید با شــناخت و ارزیابی حاصل از شــیوع این بیماری تمامی

زمینه برای افزایش خطرهای بااهمیت جدید یا تشدید خطرهای

مخاطرات را در گزارشگری مالی مورد توجه قرار دهند.

باید به وظایف خود در این دوران
با توجه به تغییر شرایط بپردازند
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اعضای کمیته حسابرسی با دقت بیشتری
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و سرمایهگذاران نیز از این موضوع مستثنی نیستند .اما مسئله
همهگیری تا چهاندازه بر جریان تهیه و انتشار اطالعات،

مهم این است که در این شرایط مدیریت واحد تجاری بتواند

بهویژه بین شرکتهای گروه ،تاثیر گذاشته است؟

اطالعاتی ارائه کند و سرمایهگذار از اطالعاتی استفاده کند که

علیزاده

ریسک شرایط بهسرعت درحالتغییر را بهحداقل برساند.

با توجه به استفاده واحدهای تجاری از سیستمهای اطالعاتی

نمیتوان گفت که انتظار سرمایهگذاران از افشای پیامدهای

بهروز بهنظر میرسد در این خصوص چالش زیادی متوجه

کوویــد  19بــر شــرکت غیرمنطقــی اســت ،چــون درعمل

اغلب واحدهای تجاری نباشد و شرکت گروه هم میتواند

سرمایهگذاری متکی بر اطالعات ،و پیشبینی آینده بر مبنای

اطالعات را از واحدهای تجاری فرعی و وابسته به صورت

آن اطالعات است ،و نمیتوان بر سرمایهگذاران برای مطالبه

مجازی و از طریق سامانه و راههای الکترونیکی و سیستمهای

اطالعات خرده گرفت .درواقع ســرمایهگذار موفق کسی است

اطالعاتی مختلف کسب کند.

که در تصمیمگیری خود شرایط فعلی را نیز درنظر میگیرد.
مهمتریــن وظیفه را مدیریت واحد تجــاری بر عهده دارد تا

اگر چه هیئتمدیره شرکتها نمیتوانند دامنه شیوع بیماری

اطالعــات مربوط به نقدینگی و روند ســوداوری واحد تجاری

کرونا و عواقب آن بر اقتصاد و فعالیتها و تداوم فعالیت

در ماههــای اخیر را بهدرســتی و کامل و قابلاتکا افشــا کند و

شرکت را بهطور دقیق پیشبینی کنند ،اما سرمایهگذاران

ریســکهایی که بر واحد تجاری اثر دارنــد را نیز توضیح دهد.

انتظار دارند که مدیریت تاثیر احتمالی بیماری کرونا بر

مدیریــت واحد تجــاری میتوانــد با بررســی صنایع مختلف

توان نقدینگی ،توانایی شرکت در انجام تعهدات ،و

مشــابه داخلی و بینالمللــی تا حدودی ریســکهای مرتبط با

رویکرد شرکت در تقسیم سود را ارزیابی و پیشبینی

فعالیت صنعت خود در این شــرایط را ارزیابی کرده و به اطالع

کند .آیا چنین انتظاری را از سوی سرمایهگذاران منطقی

سرمایهگذاران برساند.

میدانید؟ مدیریت چگونه میتواند پاسخگوی چنین
انتظاری باشد؟

آیا مدیریت شرکت عالوه بر اطالعات الزامیشده در

علیزاده

استانداردهای حسابداری ،الزامی به افشای بیشتر

مهمترین موضوع در خصوص بیماری کرونا نامعلوم بودن

اطالعات دارد؟

مدت تداوم این بیماری است که شرایط را برای پیشبینی

علیزاده

آینده مشکل ساخته است و درنتیجه مدیران واحدهای تجاری

موارد افشا در استانداردهای حسابداری ،حداقل موارد افشا
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ریسکهای متوجه واحد تجاری و
پیشبینی آینده شرکت طبق شرایط جدید
باید در گزارش تفسیری مدیریت آورده شود
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است و افشای اطالعات بهخاطر این که واحد تجاری تحت

اندازهگیری و شناخت درامد انجام میدهد ،در خصوص شرایط

تاثیر ویروس کرونا بوده ،نیاز به استاندارد و الزام بیشتر برای

پیشآمده ناشی از ویروس کرونا نیز نیاز است نهاد استانداردگذار

واحدهای تجاری ندارد .در حال حاضر نیز افشای ریسکهای

رهنمودها و راهنماییهای الزم را ارائه کند.

متوجه شرکت در صورتهای مالی الزامی است و نیاز است
مدیریت واحد تجاری شرایط و مواردی را که شرکت تحت

آیا هیئتمدیره شرکتها در این شرایط باید مفروضات و

تاثیر آن قرار گرفته است ،در صورتهای مالی افشا کند و بسط

قضاوتهای خاصی را برای تهیه صورتهای مالی درنظر

بیشتر تاثیر ویروس بر واحد تجاری و پیشبینی تحوالت

داشته باشند؟

آینده در ارتباط با ویروس ،و ریسکهای متوجه واحد تجاری

علیزاده

و پیشبینی آینده شرکت طبق شرایط جدید ،باید در گزارش

بهدلیل ناپایداری شرایط بهوجود آمده و عدمقطعیت شرایط،

تفسیری مدیریت آورده شود.

شاید بیشترین چالشی که مدیریت واحد تجاری با آن
روبروست ،تحلیل شرایط است و انتخاب بین دو فرض؛ یکی

مدیران شرکتها ،برای حفظ اثربخشی کنترلهای داخلی،

درنظر گرفتن این فرض که شرایط کرونایی پایدار است ،و

چه مسئولیتی دارند و چه اقدامی باید انجام دهند؟

دیگری این که شرایط تا چندوقت دیگر به وضعیت عادی باز

علیزاده

میگردد.

مطمئن ًا بیماری کرونا و شرایط بهوجود آمده کموبیش همه

بهتر اســت معقولترین فرض توسط مدیریت واحد تجاری

واحدهای تجاری را تحتتاثیر قرار داده است و مدیریت

درنظر گرفته شــده و با توجه به آن در خصوص موارد ضروری

واحد تجاری با توجه به وضعیت واحد تجاری در شرایط

مانند تــداوم فعالیت واحد تجاری ،براورد جریان ســوداوری،

اخیر باید کنترلهای داخلی جدیدی را طراحی و اجرا کند

و دیگــر موار ِد نیازمنــد قضاوت و براورد ،طبــق ماهیت واحد

و همچنین مدیریت واحد تجاری باید نسبت به طراحی

تجــاری قضاوت شــود و در این خصوص افشــاهای الزم نیز

درست و اجرای صحیح این کنترلها حساس و درپی

صورت گیرد.

اجراییساختن بهترین کنترلهای حاکم بر گزارشگری مالی

در صورتی که واحد تجاری بر مبنای اطالعات و مفروضات

باشد .مدیریت واحد تجاری باید به بررسی ریسکهای

بهایننتیجه برسد که تدوام فعالیت شرکت با مشکل روبهروست

جدید ،که احتمال بهوجود آمدن آن زیاد است ،بپردازد و

باید با دقت بسیار این موضوع را در تهیه صورتهای مالی درنظر

احتمال بروز تقلب را در نظر بگیرد و به طراحی و اعمال

قرار دهد و البته این چالش بزرگی برای واحدهای تجاری است

کنترلهای الزم اقدام کند.

که بهعلت شــیوع بیماری به این وضعیت و ابهام ناشــی از آن
دچار شــدهاند .نکته مهم موضوع افشــای مناسب مفروضات

فعالیت روبهرو بودهاند ،تغیین بهای تمامشده تولید و

از اطالعات اســتفاده کند .در صورتیکه مدیریت واحد تجاری

هزینه مالیات تابع چه مالحظاتی خواهد بود؟

بهترین بــراورد را با توجه به منابع و اطالعــات موجود انجام

علیزاده

داده باشــد ،با افشای مناسب موارد نتیجهگیریشده و تغییرات

هزینههای جذبنشده و ظرفیت بالاستفاده میتواند در

مورد انتظار در آینده بر اســاس آن ،کوتاهی و قصوری متوجه

هر شرایطی در واحد تجاری ایجاد شود و بههردلیل امکان

مدیریت واحد تجاری نخواهد بود.

افزایش یا کاهش آنها و همچنین تغییر روند مالیات بر درامد
وجود دارد .بااینحال ،از آنجا که همواره نهاد استانداردگذار در

آیا برای تکالیف قانونی ،مثل تشکیل مجامع ،و تسلیم

موارد خاص و در صورت نیاز ،راهنماییهای الزم را درخصوص

گزارش ،تمدید و معافیت مناسب بهوسیله مراجع نظارتی
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در شرایطی که بسیاری از بنگاهها با تعطیلی یا کاهش

و پیشبینیها است تا اســتفادهکننده بهطور مناسبتری بتواند
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برای شرکتها درنظر گرفته شده است؟ آیا برخوردهای
مراجع مقرراتگذار آثار مثبت اقتصادی داشته است؟

برخی از موارد نیاز به ارائه اطالعات بیشتر مطرح بوده است.
درواقع ،جمیع شــرایط حاکــم بر واحدهــای تحت نظارت

علیزاده

نهادهای نظارتی باید درنظر گرفته شــود و تنها درنظر گرفتن

شرایط پیشآمده ناشی از ویروس کرونا برای همه کشورها

یک جنبه ،صحیح نیســت .اهتمام سازمان بورس و بهاحتمال

موضوع جدیدی بوده است و با توجه به حساسیت موضوع

زیاد سایر واحدهای نظارتی بر این است که در این شرایط فشار

و ناممکنبودن پیشبینی آینده ،همه افراد و دولتها و نهادها

زیاد بر واحد تحت نظارت وارد نشــود و از سوی دیگر ،ضرری

با شرایط جدیدی روبهرو شدهاند که در برخی از موارد شاید

متوجه سرمایهگذاران و استفادهکنندگان از اطالعات نشود.

تصمیمگیری در خصوص برخی از موضوعات سخت و

در راستای شــرایط بهوجودآمده و جلوگیری از شیوع بیشتر

چالشبرانگیز بوده است .در این خصوص ،نهادهای نظارتی

بیماری ،دســتورالعمل حضــور و اعمال حــق رای به صورت

نیز این موضوع را درنظر گرفته و با توجه به شرایط حاکم،

الکترونیک در مجامع شــرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس

تخفیفات و بالتبع مهلتهای طوالنی را برای افراد و واحدهای

و اوراق بهادار ابالغ شــده و رویــه اجرایی آن در حال تدوین و

تجاری تحتنظر درنظر گرفتهاند.

نهایی شدن میباشد.

در خصوص ســازمان بورس بهطور خاص ،با توجه به حجم
انجام معامالت باال در برهه شــیوع ایــن بیماری ،در برخی از

سازمان بورس مبتکر و پیشرو در ارتقای نظام راهبری

مــوارد قانونی بهخصــوص در مورد ارائه و افشــای اطالعات

بنگاه و توسعه فعالیت کمیته حسابرسی بوده است.

توسط شرکتها ،نمیتوان تخفیف و مهلت اضافه به واحدهای

آیا شرایط کنونی تغییری در مسئولیتها و وظایف کمیته

تجــاری داد و دلیل آن حساســیت ارائه اطالعــات بهموقع و

حسابرسی پدید آورده است؟

دسترســی همه افراد با توجه به شــرایط بازار است و حتی در

علیزاده
از آنجایی که مطابق با منشور کمیته حسابرسی ،کمیته
حسابرسی وظیفه بررسی اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی
و فرایند مدیریت ریسک را بهعهده دارد و با توجه به شرایط
بهوجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا ،که ریسکهای

دستورالعمل حضور و اعمال حقرای
بهصورت الکترونیک
در مجامع شرکتهای ثبتشده نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار
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ابالغ شده و رویه اجرایی آن
در حال تدوین و نهایی شدن میباشد

جدیدی را مطرح ساخته که نیاز به کنترلهای داخلی جدید دارند،
وظایف کمیته حسابرسی اهمیت بیشتری مییابد و اعضای
کمیته با دقت بیشتری باید به وظایف خود در این دوران با
توجه به تغییر شرایط بپردازند .اما بهدلیل گستردگی عمل کمیته
حسابرسی نیازی به تعریف وظایف و مقررات جدید برای این
کمیته نیست .الزم است اشاره کنم که وظایف متعارف کمیته
حسابرسی برمبنای شرایط ایستا و پایدار درنظر گرفته نشده بوده
است ،و وظایف کمیته شرایط غیرمعمول و استثنایی را ،از نوعی
که اکنون با آن سروکار داریم ،نیز در بر میگیرد.
امیدواریم در انجام وظایف در این شرایط پیچیده و
دشوار ،موفق باشید.
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ISA 3

استاندارد بینالمللی
حسابرسی مربوط

پا

در
گرد

مسایل خاص برای درنظر گرفتن
• تغییرات مورد نیاز در واکنشهای برنامهریزیشده ناشی از
پیامدهای تحوالت محیطی ،ازقبیل توانایی بهدستآوردن

واکنش به ریسکهای
ارزیابیشده

استاندارد بینالمللی
حسابرسی 330

شواهد حسابرسی کافی و مناسب (برای مثال ،در حال
حاضر ممکن مسئله دسترسی وجود داشته باشد یا حضور

در شمارش موجودی ممکن است میسر نباشد که برای آنها
روشهای جایگزین ممکن است نیاز باشد).

ISA 330

• تمرکز بیشتر بر:

 فرایند بستن صورتهای مالی (بر ثبتهای روزنامه خاص ودیگر تعدیالت انجامشده)،

 ارزیابی حسابرس از ارائه کلی صورتهای مالی ،شاملتوجه به اینکه افشای کافی انجام شده باشد،
 -نتیجهگیری حسابرس درباره اینکه شواهد حسابرسی

کافی و مناسب بهدست آمده باشد.

• IAASB, Highl
VID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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همهگیری ویروس کرونا؛
مشارکت همگانی در مدیریت بحران
گفتگو با :آقای حسن حاجیان

رئیس هیئتمدیره موسسه حسابرسی شهودامین
عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری

عضو کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس

شما از اولین حسابداران ایرانی بودید که به دغدغه همهگیری
ویروس کرونا پرداختید و با تهیه و انتشار چند مطلب خواندنی،
زمینه را برای بحث و گفتگو درباره این موضوع فراهم ساختید.
ممنونیم که در گفتگو با مجله حسابرس شرکت میکنید و به
پرسشهای مجله ،پاسخ میدهید.
استانداردهای حسابداری ایران ،تا چه اندازه پاسخگوی
نیازهای گزارشگری مالی در شرایط افزایش ریسکها و موارد
ابهام ناشی از همهگیری ویروس کرونا بوده است؟
حاجیان

در مورد سئوال شما توجه به این مهم الزم است که خوشبختانه در پی
اتخاذ سیاست همگرایی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی
شماره  107خرداد و تیر 1399

از سوی سازمان حسابرسی ،شرکتها در سال  1398ملزم به اجرای دو
استاندارد جدید در مورد ارائه و افشای ابزارهای مالی ،و یک استاندارد
بازنگریشده برای ارائه صورتهای مالی شدند که همراه با نمونه
صورتهای مالی تنظیمی بهوسیله سازمان بورس ،زمینه بسیار مساعدی
برای موارد افشای مرتبط با موضوع سئوال شما فراهم کرد.
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البته ،نوبودن برخــی از مفاهیم الزامات آن اســتانداردها و
عدمآمادگــی کافی شــرکتها در بهکارگیری آنهــا ،و همچنین

دوچندان مدیران به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
و پایبندی به آنها است.

تبعات شیوع ویروس کرونا بر دسترسی به اطالعات روزامد ،و
همچنین محدودیت حضور و همکاری کارا و اثربخش کارکنان

شما از حسابرسانی هستید که توجه ویژهای به فناوری

درحساسترین روزهای تهیه صورتهای مالی ،موجب نقصهای

اطالعات و ارتباطات و بهکارگیری آن در حسابرسی

گاهــا با اهمیتی در ایــن زمینه بود که زحمــات زیادی را برای

دارند ،و در این زمینه حرفهای زیادی مطرح ساختهاید.

حسابرســان ایجاد کرد ولی به لطف خدا و همت حسابداران و

چه پیامی برای شرایط کنونی دارید؟ و بهنظر شما

حسابرســان ،بهنظر میرسد که درنهایت در بیشتر موارد منجر

حسابرسان در زمینه فناوری اطالعات چه آمادگیهایی

به انتشار اطالعات مفیدی شده باشد.

باید داشته باشند؟
حاجیان

آیا شرایط کنونی تاثیری بر اثربخشی کنترلهای داخلی

حضور در دنیای فناوری اطالعات و ارتباطات )،(ICT

ناظر بر گزارشگری مالی داشته است؟ مدیریت چه

مستلزم آگاهیهای کافی از ویژگیها و مقتضیات آن محیط

وظایف جدیدی برای حفظ کارایی و اثربخشی کنترلهای

است .از منظر گزارشگری مالی ،کنترلهای داخلی حاکم بر

داخلی دارد؟

فناوری اطالعات و ارتباطات شامل کنترلهای عمومی و

حاجیان

کاربردی ،یکی از مهمترین موضوعات است .حسابرسان در

کارکنان شایسته و کارامد ،سازماندهیشده با رعایت مناسب

محیطهای متکی به فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهدلیل

تفکیک وظایف ،و برخوردار از دستورالعملها و آئیننامههای

ویژگیهای عمدتا غیرفیزیکی محیط و نامرئیبودن بسیاری

روزامد ،نقش اصلی را در استقرار نظام کنترل داخلی ایفا

از عملیات و بهاصطالح ،کمرنگبودن ردپای حسابرسی

میکنند .تهدید سالمت کارکنان در پی شیوع ویروس

) ،(Audit trailبا ریسک ذاتی باالتری مواجه هستند و

کرونا ،تشدید الزامات بهداشتی و قرنطینههای اجباری،

شناخت و ارزیابی کنترلهای داخلی نیز نسبت به محیطهای

واحدهای تجاری را با ریسکهای متعددی در زمینه کارایی و

غیرمتکی به فناوری اطالعات و ارتباطات (اصطالحا محیط

تفکیک وظایف کارکنان و همچنین نامناسبشدن برخی از

دستی) با پیچیدگیهای بیشتری همراه است.

دستورالعملها و آئیننامهها بهدلیل تغییرات و شرایط محیطی

در وضعیت شــیوع ویروس و محدودیتهــای حاکم بر تردد

کسبوکار روبهرو کرده است که مواجهه با آنها تدابیر ویژه

و حضــور در محیــط واحدهای مــورد حسابرســی ،بعضی از

هیئتمدیره شرکتها را طلب میکند.

حسابرســان ،علیرغم نبود تجربــه مفید قبلی در اســتفاده از

تمامی سیاســتهای حمایتی دولت برای عبور از بحران شیوع

امکانات بهمنظور انجــام کار از راهدور افتادند و ظاهرا برخی از

ویروس و برنامهریزی هوشــمندانه برای بهرهمندی مناســب

آنها بخشــهایی از کار حسابرسی را با اســتفاده از نرمافزارهای

از آنها ،و درنهایت گزارشــگری مالی باکیفیت ،بهمنظور تامین

عمومــی ،مثــل مایکروســافت اکســل )،(MS Excel

اطالعات کافی و شــفاف برای تصمیمگیری آگاهانه ذینفعان،

مایکروســافت اوتلوک ) (MS Outlookو ِانی ِدســک

بایــد از اولویتهای هیئتمدیره شــرکتها باشــد .آنچه مســلم

) (AnyDeskیا نرمافزارهای اختصاصا تولیدشده توسط خود

اســت همه باید بهســهم خود در مدیریت این بحران و کاهش

یا دیگران انجام دادند که شــخصا از کموکیف نتایج کارشــان

اضطرابهای ناشــی از آن تالش کننــد .در این تالش ،نقش

اطالعی ندارم و باید امید داشــت که این امــر منجر به تقلیل

گزارشــهای مالی و مدیریتــی جامع و تا حد امــکان آیندهنگر

حسابرسی به سندرسی و کنترل محاسبات ،نشده باشد.

و صــد البته واقعبینانه ،بســیار مهم اســت که مســتلزم توجه

آنچه در ایــن زمینه مورد تاکید مراجع حرفهای قرار گرفته،
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حفظ آرامش محیط و پرهیز از رفتارهای هیجانی و توجه به

امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات ،بهفکر بهکارگیری این
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ضرورت پیروی از اســتانداردهای انجام کار از راهدور ،توجه به

حفظ آرامش محیط

ریســکهای صحت و اعتبا ِر دادهها ،مثل ریسک دستکاری و

جعل دادهها و ریسک دستیابی به دادههای نهایی و قطعیشده،

و پرهیز از رفتارهای هیجانی

و از همــه مهمتر ،رعایت کامل اســتانداردهای حسابرســی و

و توجه به تمامی سیاستهای

حفظ کیفیت کار اســت ،همانند آنچه هنگام انجام حسابرسی
طبق روال عادی و با اســتفاده از روشــهای عینی درنظر قرار

حمایتی دولت

بایــد مراقبت شــود که ضعفهــای احتمالی کنترلهــای داخلی

باید

میگیرد .در گرداوری شــواهد با اســتفاده از امکانات راهدور،
حاکم بر فنــاوری اطالعات و ارتباطات واحد مورد رســیدگی،
خدشــهای به صحت و اعتبار شواهد حسابرســی وارد نکند و

از اولویتهای هیئتمدیره شرکتها باشد

بههمیندلیل ،حسابرســی در چنین محیطهایی باید با ســطح
تردید حرفهای باال انجام شــود ،که مستلزم استفاده از کارکنان
با تجربهتر و دارای آگاهیهای الزم نســبت به ریسکهای حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات اســت .بههرحال ،برای بسیاری
از حسابرســان اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات رویه

عادی ،بسیار متنوع است و درنتیجه بر میزان ابهام در قضاوت

معمولی در حسابرســی نیســت و لذا باید با احتیاط ،و با دانش

اثر میگذارد ،چه رســد به شــرایط بحرانی فعلی .از مهمترین

کافی نسبت به استانداردهای مربوط ،بهکار گرفته شود.

مفروضات و قضاوتهایی که در شرایط بحران فعلی انتظار است
مورد دقتنظر هیئتمدیره شرکتها قرار گیرد ،مفروضات موثر

مفـروضات و قضـاوتهای هیئتمدیره شـرکت در تهیه

بر دسترســی به بازار فروش و منابع تامین کاال و مواد اولیه ،بر

صورتهای مالی ،مبنـای مهمـی برای ارزیابی حسـابرس

وصول مطالبات و تامین نقدینگــی الزم برای ایفای تعهدات

است .چه موضوعهای مهمی اکنون باید در مفروضات و

و ادامــه و اداره فعالیتهای عادی شــرکت ،و بر حفظ کارکنان و

قضاوتهای مدیریت درنظر گرفته شود؟

مدیران اصلی است که تماما ازجمله زیرشاخههای مهم فرض

حاجیان

تداوم فعالیت هستند.

مسئولیت هیئتمدیره شرکتها از ُبعد گزارشگری مالی،
تهیه و ارائه صورتهای مالی بهنحوی است که تصویری

مراجع حسابداری و مراجع نظارتی مرتبط با گزارشگری

مطلوب از وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطافپذیری

مـالـی در سـطح جهانـی ،سـرعتعمل و مشـارکت

مالی شرکت برای ذینفعان فراهم کنند .این مسئولیت با
توجه به عوامل روحی و روانی و سطح باالی نگرانیهای
استفادهکنندگان صورتهای مالی ،خصوصا سرمایهگذاران

درخورتوجهی در مدیریت بحران و آثار آن بر گزارشگری
مـالی داشتهاند .برخورد مراجع حسـابـداری و نظارتـی
ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟ وضعیت شرکتها از نظر
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و اعتباردهندگان و مشتریان ،در شرایط بحران فعلی

رعایت ضوابط و مقررات چگونه بوده است؟

ناشی از شیوع ویروس کرونا ،دوچندان است .باور بر
این است که تقریبا در تمام شرایط ،رعایت استانداردهای

حاجیان

مراجع مورد اشاره ،تمهیدات خوب و مفیدی در مورد افزایش

حسابداری منجر به ارائه اطالعات مفید برای تصمیمگیری

مهلتهای گزارشگری شرکتها داشتند که جای تقدیر بسیار

استفادهکنندگان میشود.

دارد .با وجود این ،در موارد عدیده شاهد عدم استفاده مدیران

ِ
اطالعات مبنای قضاوت در شرایط
ماهیت و قابلیت اتکای

شرکتها ،خصوصا مدیران هلدینگهای باالدستی ،از این
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مهلتها و لذا مکلفساختن هیئتمدیره شرکتهای زیرمجموعه

حسابرسی ،تاثیر گذاشته است؟ موسسهها چه چیزهایی

برای برگزاری مجامع طبق جدول زمانبندیشده برای شرایط

را بیشتر از گذشته باید درنظر بگیرند؟

عادی هستیم ،که این موضوع با توجه به تنگناهای زمانی
تحمیلی ایام قرنطینه و محدودیتهای تردد و عدم حضور کامل

حاجیان

مهمترین عامل در این زمینه ،کسب اطمینان موسسه

در محیط کار از بیم آلودگی به ویروس ،تهیه صورتهای مالی

حسابرسی از دراختیارداشتن فرصت کافی برای انجام

باکیفیت را با تهدیدهای جدی روبهرو ساخت که جای نگرانی

حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و سپس تامین

زیادی باقی گذاشته است.

فضای کاری مناسب و منطبق با پروتکلهای بهداشتی ابالغی

در رهنمودهای اغلب مراجع حرفهای بینالمللی ،و بههمین

مراجع ذیصالح است .کارکنان موسسات حسابرسی ،سرمایه

ترتیب ســازمان حسابرســی ،در رابطه با حسابرسی در بحران

اصلی آنها هستند و هیچ موسسهای منطقا نباید حاضر باشد

شــیوع ویروس کرونا ،بــه حسابرســان یاداوری شــده که از

کوچکترین خدشهای به سالمت آنها وارد شود .بدیهی است

شرکتهای مورد حسابرسی بخواهند مهلتهای قانونی را درنظر

دسترسی به شواهد مناسب کافی ،در اوضاع فعلی ،ممکن

داشــته باشــند و در صورت عدم اجابت ،این موضوع را ازنظر

است با محدودیتهای جدی مواجه باشد که آثار این موضوع

ایجاد محدودیت در کار حسابرســی مورد ارزیابی قرار دهند و

باید پیش از پذیرش کار و انعقاد قرارداد مورد توجه حسابرس

در صــورت اهمیت ،گزارش خود را از ایــن بابت تعدیل کنند.

قرار گیرد .در استاندارد حسابرسی  300الزامات کافی و موثری

در حــال حاضر باید منتظر بود تا آثــار احتمالی این موضوع در

در این زمینه بیان شده است.

گزارشهای حسابرسی درجریان ،مشخص شود.
موسسههای حسابرسی چه درسی از بحران همهگیری
آیا شرایط کنونی در توانایی و مالحظات موسسههای

کرونا باید بگیرند؟ آیا این بحران موجب دگرگونی مهمی

حسابرسی برای پذیرش کار و انعقاد قرارداد جدید

در حرفه حسابرسی میشود؟
حاجیان

در اثر شیوع ویروس کرونا ،موسسات حسابرسی نیز همانند
سایر فعاالن اقتصادی در معرض ریسکهای متعددی قرار
گرفتند .نگرانی از چگونگی انجام تعهدات قراردادی در

پیروی از استانداردهای انجام کار از راهدور

شرایط وجود تهدیدهای جدی برای سالمت کارکنان،

اعتبار دادهها
توجه به ریسکهای صحت و
ِ

محدودیتهای سفر و اقامت در شهرهای دیگر ،بینظمیهای

و از همه مهمتر
رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و

مورد تاکید مراجع حرفهای
قرار گرفته است

در زمینه جمعآوری اطالعات ،بستن حسابها و تهیه
صورتهای مالی ،که با الزماالجراشدن استانداردهای جدید یا
بازنگریشده حسابداری با وضعیت حادتری مواجه شده بود،
فرصتهای زمانی ازدسترفته بهدلیل تعطیلیهای قرنطینهای
که تقریبا از ابتدای اسفند  1398آغاز و تا اواسط اردیبهشت
ماه ادامه داشت ،در کنار نگرانی از نحوه تامین نقدینگی الزم
برای پرداخت حقوق کارکنان در شرایط عدم دریافت بخش
عمدهای از پیشپرداختهای قراردادهای ارسالی ،سردرگمی
ازبابت نحوه گرداوری شواهد حسابرسی در مواردی که
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حفظ کیفیت کار

ناخواسته ایجادشده در واحدهای مورد رسیدگی ،خصوصا
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مستلزم مشاهده عینی و وارسی مستقیم بود ،مهیاشدن

جداگانه تعیین کنند .بههرحال ،با توجه به تاثیر سطح اهمیت

زمینههای بروز تقلب ،و بسیاری از عوامل ریزودرشت دیگر،

بر حجم آزمونها ،و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد اجزای

شوک عظیمی بود که تردیدی در تاثیر منفی آن بر اثربخشی و

کنترلهای داخلی ،خصوصا فعالیتهای کنترلی ،تعیین سطح یا

کارایی تیمهای حسابرسی و نهایتا کیفیت کار حسابرسی باقی

سطوح اهمیت در اوضاع فعلی باید با حساسیت زیادی همراه

نمیگذارد .در اثر این عوامل و پیامدهای آنها ،قطعا تداوم

باشد.

فعالیت برخی موسسات حسابرسی با تردید جدی مواجه شده
یا خواهد شد که اجازه میخواهم فعال از میزان گستردگی آن

آیا بندهای گزارش حسابرس ،ازجمله بند تاکید بر مطلب

صحبتی نکنم.

خاص ،درنتیجه اثرپذیری محیط شرکتها از بحران

این بحران ،قطعا هشــداری جدی برای حسابرسان سراسر

کرونا ،نیاز به تغییر و یا تعدیل دارد؟

جهان بود و برای حسابرســان ایران ،از جمله مهمترین درسها
که می توانم اشاره کنم عبارت است از :ضرورت تجدید نظر در

حاجیان

حسابرس در بندهای تاکید بر مطلب خاص ،موضوعاتی را

زمانبندی انجام مراحل حسابرسی و برخی از روشهای گرداوری

میتواند مورد تاکید قرار دهد که در صورتهای مالی ارائه

شواهد و مستندسازی اقدامات ،بهویژه با استفاده گستردهتر از

یا افشا شده باشد و به قضاوت او از اهمیت ویژهای برای

فناوری اطالعات و ارتباطــات ،بازنگری در مفاد قراردادهای

درک استفادهکنندگان از صورتهای مالی برخوردار باشد.

حسابرســی ،خصوصا در رابطه با حقالزحمه و نحوه پرداخت

لذا اگر شرکت در صورتهای مالی خود مطالبی را در مورد

آن ،و نیز تشریح کاملتر تعهدات واحد مورد حسابرسی و تبیین

آثار مالی شیوع ویروس کرونا بر تداوم فعالیت ،نتایج

شــرایط فورس ماژور و نحوه عمل در آن شرایط ،و نهایتا فکر

عملیات ،وضعیت مالی و جریانهای نقد و دیگر موضوعات

کــردن در مورد چگونگی طــرح و حلوفصل موانع غیرمترقبه

درج کرده باشد ،مواردی که بهنظر حسابرس از اهمیت

اینچنینی با ارکان راهبری شرکتها و حتی سطوح باالتر از آنها

ویژهای بهشرحی که ذکر شد برخوردار باشد و تاثیری بر

بهنحوی که بهمنزلــه چیز دیگری تلقی نشــود .نقش مراجع

اظهارنظر وی نداشته باشد ،قابل درج در بندهای تاکید بر

نظارتی در آیندهنگری برای اینگونه موارد بســیار مهم اســت

مطلب خاص گزارش حسابرسی خواهد بود .اگر موضوعی

که امیدوارم فروکش کردن بحران موجب کاهش تالش در این

بر اظهارنظر حسابرس تاثیر داشته باشد ،گزارش تعدیل

خصوص نشود.

میشود ولی آن موضوع قابل درج بهعنوان تاکید بر مطلب
خاص نخواهد بود.

تعیین سطح اهمیت همیشه یکی از بحثهای چالشبرانگیز
بوده است .آیا شرایط کنونی ،بر این موضوع تاثیر داشته

خوانندگان مجله میتوانند مطالب بیشتری را از شما در

است؟

ارتباط با آثار همهگیری ویروس کرونا بر گزارشگری مالی

حاجیان

و حسابرسی بخوانند ،که در مرکز اطالعرسانی نشریه
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کمیوکیفی گوناگونی است که
تعیین سطح اهمیت ،تابع عوامل ّ
برخی در جریان برنامهریزی کار حسابرسی و برخی در جریان
انجام کار حسابرسی در معرض دید حسابرس قرار میگیرد .با
توجه به متفاوتبودن تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا
بر اجزای صورتهای مالی ،الزم است حسابرسان در اوضاع
فعلی ،برای گروه معامالت ،مانده حسابها یا موارد افشای
خاص ،بهجای تعیین یک سطح اهمیت ،سطوح اهمیت

حسابرس و دیگر نشریات منتشر شده است.

پیا
ک

مدهای

ووید 19

40

ISA 5
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(Revi

استاندارد بینالمللی
حسابرسی مربوط
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در

پا
گرد

مسایل خاص برای درنظر گرفتن
• تمرکز بیشتر بر:

حسابرسی براوردهای
حسابداری

استاندارد بینالمللی
حسابرسی 540

(تجدیدنظرشده)
)ISA 540 (Revised

 تغییرات انجامشده در مقررات نظارتی که ممکن است بربراوردهای حسابداری تاثیر داشته باشد (برای مثال ،اقدام

انجامشده درجهت راهحلهای پایدار برای بدهکارانی که در
فضای شیوع بیماری بهطور موقت درمانده شدهاند)،

 اینکه مفروضات بهکاررفته در شرایط و در محیطچارچوب گزارشگری مالی مربوط ،مناسب باشند (برای

مثال ،پیشبینی جریانهای نقدی ،نرخهای تخفیف ،و
غیرو ،)...

 اینکه دادههای بهکاررفته بهوسیله واحد تجاری مربوط واتکاپذیر باشند،

 -تاثیر عوامل ریسک ذاتی درحال تغییر ،بهویژه ابهام.

• IAASB, Highl
VID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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همهگیری کووید 19؛

تداوم فعالیت موسسههای حسابرسی؟
گفتگو با :آقای ابوالفضل نیکوکار
عضو کارگروه فنی و استانداردهای
جامعه حسابداران رسمی ایران

از شما برای مشارکت در گفتگوی حسابرس
درباره تحوالت ناشی از همهگیری ویروس کرونا،
سپاسگزاریم .ابتدا به این موضوع اشاره کنید که
ریسکها و موارد ابهام ناشی از همهگیری ویروس
همهگیری کووید  ،19عالوه بر جان انسانها ،اقتصاد
و بازار را نیز نشانه رفت و بسیاری از کشورها را در
آستانه بحران قرار داد .دولتها و مردم ،در یک کوشش
کمسابقه و همهجانبه به تالش ایستادند تا از تلفات و
آسیبهای بحران تا آنجا که ممکن است بکاهند.
این بار ،حسابداران در صف مقدم جای داشتند و با
آمادگی و سرعت چشمگیر به حفظ و پشتیبانی از
منافع عمومی پرداختند.
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برای بررســی پیامدهای همهگیــری کووید  19در
حوزه گزارشــگری مالی در ایــران ،بهگفتگو با آقای
ابوالفضل نیکوکار ،عضو کارگروه فنی و استانداردهای
جامعه حســابداران رســمی ایــران و از فعاالن حرفه
حسابرســی ایران نشســتیم که حاصل آن در ادامه در
دسترس شماست.

کرونا چگونه در صورتهای مالی شرکتها منعکس
میشود؟ مدیریت واحد تجاری و حسابرسان بر چه
اساسی باید با این موضوع برخورد کنند؟
نیکوکار
طبق استانداردهای حسابداری مصوب و صورتهای مالی
نمونه الزماالجرا از ابتدای سال  ،1398گزارشگری و
افشای ریسکهای مرتبط با گزارشگری مالی و نحوه
مدیریت آن ،در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای
مالی در بخش مدیریت سرمایه ،ریسکها ،پیشبینی
گردیده است .موارد ابهام و پیامدهای مرتبط با همهگیری
ویروس کرونا ،میتواند با افزایش احتمال وقوع و یا شدت
آثار آن بر ریسکهای مختلف مرتبط با گزارشگری مالی،
ازجمله ریسک مالی ،ریسک بازار ،ریسک اعتباری و
ریسک نقدینگی و آثار هر یک از آنها ،بر تداوم فعالیت
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واحد تجاری تاثیر بگذارد .در چنین شرایطی در یادداشت

تجاری مسافرتی و تفریحی ،هتلداری ،گردشگری ،حملونقل

اشارهشده ،عوامل مرتبط با ریسکهای مزبور و آثار آن بر

هوایی ،هنری و  ...تحت تاثیر محدودیتهای اعمالشده ناشی

صورتهای مالی و نحوه مدیریت آن ،باید افشا شود .همچنین

از همهگیری ویروس کرونا ،بهشــدت کاهــش یافته و برخی از

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در خصوص نحوه برخورد

آنهــا نیز در معرض تعطیلــی کامل قرار گرفتهانــد .همچنین،

مدیریت واحد تجاری و حسابرسان با رویدادهای پس از تاریخ

کاهش فعالیت واحدهای تجاری ناشــی از لــزوم نوبتکاری،

ترازنامه و تداوم فعالیت ،همچنین،استانداردهای حسابرسی

دورکاری ،قرنطینــه کارکنان مبتالشــده ،رعایت فاصلهگذاری

 315و  330در خصوص نحوه شناسایی ،ارزیابی و برخورد با

اجتماعی ،کاهش فعالیت فرودگاهها و بنادر و تاثیر آن بر واردات

ریسکهای مرتبط با گزارشگری مالی در سطح صورتهای مالی

و صــادرات و اختــال در زنجیره تفکیک وظایف و بررســی و

و در سطح ادعاهای مربوط ،بهطور کامل توضیح داده است .با

تصویب معامالت و  ،...منجر به مخاطرات جدیدی شــده که

توجه به مراتب یادشده ،استانداردهای حسابداری و حسابرسی

هر یک به نوبهخود بهصورت بالقوه میتواند ادعاهای یادشــده

موجود در خصوص شرایط و موضوعات پیشگفته ،دربرگیرنده

را در معرض خطر قرار دهد.

ضوابط و تدابیر کافی میباشد و مبنای اصلی برای پاسخگویی
به شرایط کنونی است.

در این ارتباط ،مدیریت شــرکتها مســئولیت دارند با بررسی
و تشــخیص و ارزیابی عوامل مخاطرات ناشــی از همهگیری
ویروس کرونا و تاثیر آن بر صورتهای مالی ،ساختار و روشهای

شرایط کنونی چه تاثیری بر کنترلهای داخلی ناظر بر

کنترلی را بهگونهای اصالح و بههنگام کنند که مخاطرات مزبور

گزارشگری مالی داشته و مدیریت شرکتها چه واکنشی

در سطح قابلپذیرش کاهش یابد.

درقبال آن باید داشته باشند؟
نیکوکار
کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی ،مجموعه گامها یا
فرایندهایی است که توسط مدیریت شرکتها ،با هدف افزایش
قابلیت اتکا به صورتهای مالی در سه سطح ساختار مالی،

چنانچه امکانات الزم

فرایندهای مالی و رویدادهای مالی ،طراحی و اجرا می گردد.

برای کسب شواهد کافی و مناسب

کنترلی در سطح صورتهای مالی ،مشخص ًا طرح و استقرار

فراهم نگردد

است قابلیت اتکا به صورتهای مالی را از لحاظ ادعاهای وجود،

حسابرس

کافی و مناسب طبق استانداردهای حسابداری در معرض

باتوجه به اهمیت موضوع

هدف کاربردی از طرح و استقرار کنترلهای داخلی یا فعالیتهای

گامها و فرایندهایی در برخورد با مخاطراتی است که ممکن
ارزشیابی ،کاملبودن حسابها ،حقوق و تعهدات ،و افشای

همهگیــری ویــروس کرونــا ،اگرچــه اثــرات اقتصــادی
قابلتوجهــی در مقیاس جهانی و ملی بهوجــود آورده و باعث

رکود و کوچکشدن اقتصاد ،کاهش رشد اقتصادی و بعض ًا رشد
اقتصادی منفی در تعدادی از کشــورها شــده اســت ،لیکن در
ســطح بنگاههای مختلف تاثیر یکسانی نداشته است .بهعنوان
مثال ،دامنه فعالیت کســبوکارهای خدماتــی نظیر واحدهای

محدودیت در دامنه رسیدگی را
در دستورکار بررسی خود
قرار خواهد داد
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تهدید قرار دهند.
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موسسههای حسابرسی

محدودیتهای ناشی از همهگیری ،کار حسابرسان را در
کسب شواهد کافی و مناسب با مشکل روبرو ساخته

برای پرداخت حقوق و مزایا

است .حسابرسان چگونه باید با این مشکل برخورد
کنند؟

همچنین حقبیمه سهم کارفرما

نیکوکار

با مشکالت قابلتوجهی

حسابرسان مستقل برای حسابرسی صورتهای مالی ،باید
استانداردهای حسابرسی را رعایت کنند .کسب شواهد

مواجه شدهاند

کافی و مناسب ،مسئله و موضوع محوری در حسابرسی

به نظر می رسد

صورتهای مالی محسوب میشود .محدودیتهای ناشی از
همهگیری ویروس کرونا ،در مواردی کسب شواهد کافی و

تداوم فعالیت

مناسب را در چارچوب روشهای متعارف پیشبینیشده در
استانداردهای حسابرسی ،ممکن است با مشکل مواجه

این گونه موسسات

انبارگردانی شرکتها در پایان سال مالی و یا امکان نظارت

با ابهام جدی

سازد .بهعنوان مثال ،ممکن است شرایط مناسب برای
بر آنها توسط حسابرسان ،فراهم نشود ،یا اینکه بهدلیل

مواجه خواهد شد

محدودیتهای ناشی از تردد ،نوبتکاری و یا فاصلهگذاری
اجتماعی و  ...ممکن است دسترسی به اسناد و مدارک
و امکان گفتگو و پرسوجوی حضوری با مسئولین ،برای
حسابرسان فراهم نگردد.
در چنین شرایطی ،حسابرسان امکان کسب شواهد کافی و
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مناسب از طریق سایر روشهای پذیرفتهشده را در دستور کار

در شـرایط کنـونـی حسـابـرس در پاسـخ به ریسک

قرار میدهند ،بهعنوان مثال ،انجام هماهنگی با مســئولین

نارسـاشدن کنتـرلهای داخـلی و یا اجـرانشـدن آنها

شرکتها برای تغییر برنامه زمانبندی اجرای کار انبارگردانی،

چه رویکـردی را باید دنبال کند؟

انتقال اســناد و مدارک پشــتوانه صورتهــای مالی به محل

نیکوکار

موردنظر حسابرســی (حسب هماهنگی و توافق) ،دسترسی

براسـاس رویکـرد حسابرسـی مبتنـی بـر مدیریـت ریسـک،

مجازی به اســناد و مدارک مزبور و امکان دسترسی به اصل

حسـابرس بایـد ریسـکهای مرتبـط بـا گزارشـگری مالـی،

آنهــا در زمانهای بعــدی ،گفتگو از طریــق ویدئوکنفرانس و

شـامل ریسـکهای صنعـت ،قوانیـن و مقـررات و سـایر

توافق در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی با اســتفاده

عوامـل برونسـازمانی ،ماهیـت واحـد تجـاری ،انتخـاب و

از حداکثر مهلت زمانی ممکن.

بهکارگیـری رویههـای حسـابداری ،اهـداف و راهبردهـای

باوجــود این ،چنانچــه امکانات الزم توســط واحد مورد

تجـاری ،عملکـرد مالـی واحـد تجـاری و ریسـک کنترلهای

رســیدگی برای کسب شواهد کافی و مناســب فراهم نگردد

داخلـی مرتبـط بـا گزارشـگری مالـی را شناسـایی و ارزیابـی

و یا اســتفاده از سایر روشهای حسابرســی نیز میسر نشود،

کنـد .همچنیـن ،ریسـکهای شناساییشـده را در سـطح

حســابرس با توجه به اهمیت موضوع ،محدودیت در دامنه

صورتهـای مالـی و در سـطح ادعاهایـی که احتمـال تحریف

رسیدگی را در دستورکار بررسی خود قرار خواهد داد.

در آنهـا وجـود دارد ،ارتبـاط دهد و نهایتـ ًا آزمونهای محتوای
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ویـژه برخـورد بـا ریسـکهای بااهمیـت را طراحـی و اجـرا
کنـد .برهمیـن اسـاس ،ریسـکهای تحریف بااهمیت ناشـی

همهگیری ویروس کرونا رویکرد حسابرسی از راهدور

از نارسـایی طراحـی کنترلهـا و یـا ضعـف اجـرای آنهـا بایـد

را مطرح ساخت .برای انجام حسابرسی از راهدور ،آیا

شناسـایی ،و آثـار آنهـا بـر صورتهـای مالـی و بـر ادعاهـای

موسسههای حسابرسی و حسابرسان باید مهارتها و

یادشـده ،ارزیابی و روشـهای حسابرسـی مناسـب در برخورد

آمادگیهای خاصی داشته باشند؟

بـا آنهـا ،طراحـی و اجـرا شـود.

نیکوکار
حسابرسی از راهدور با رویکرد نوین ،فرایندی است که

بهنظر میرسد ریسک تداوم فعالیت در شرایط کنونی

بهموجب آن حسابرسان با بهرهگیری از فناوری اطالعاتی

باال رفته است .آیا این احتمال وظایف تازهای در برابر

و ارتباطی بههمراه تحلیل دادهها ،صحت دادههای مالی و

حسابرس قرار میدهد؟

کنترلهای داخلی را ارزیابی میکنند ،شواهد الکترونیکی را

نیکوکار

گرداوری و با واحد تجاری ارتباط برقرار میکنند ،بدون این

کسبوکارها بهطور عام و کسبوکارهای کوچکومتوسط

که در محل حضور فیزیکی داشته باشند .حسابرسی از راهدور

بهطور خاص ،تحت تاثیر شرایط ناشی از همهگیری ویروس

مستلزم برخورداری کارکنان موسسههای حسابرسی از آموزش

کرونا ،بهدرجات مختلف ،با مشکالت تامین نقدینگی،

و مهارتهای الزم شامل آیسیدیال ) ،(ICDLبانکهای

مطالبات مشکوکالوصول ،بازپرداخت اقساط تسهیالت،

اطالعاتی ،پایگاه دادهها ،نرمافزار ایسیال ) (ACLو

چکهای برگشتی مشتریان ،کاهش تقاضا ،محدودیت در

نرمافزار تحلیل آماری دادهها و همچنین برخورداری واحد

تامین مواد اولیه ،کاهش تولیدات و  ...مواجه شدهاند.

تجاری از پورتال و نرمافزارهای یکپارچه حسابداری تحت وب

مدیران شرکتها و حسابرسان باید پیامد همهگیری ویروس

با ضریب امنیتی باال و بارگذاری کلیه اطالعات و مستندات

کرونا را بر تداوم فعالیت واحد تجاری شناسایی و ارزیابی کنند،

پشتوانه صورتهای مالی است که متاسفانه آموزش و مهارتهای

همچنین تجزیهوتحلیل حساسیت را انجام دهند تا مشخص

مزبور مغفول مانده و در حال حاضر متولی خاصی ندارد.

شود که آیا عدماطمینان بااهمیتی در توانایی واحد تجاری برای

باوجود این ،همه مراحل کار حسابرسی صورتهای مالی،

تداوم فعالیت وجود دارد یا خیر؟ نتیجه ارزیابی ،در صورتی که

شامل برنامهریزی ،ارزیابی خطر و آزمون کنترلهای داخلی،

عدماطمینان بااهمیتی وجود داشته باشد ،میتواند به افشای

طراحی و اجرای آزمونهای محتوا و گزارشگری ،بهطریق

اضافی در صورتهای مالی منجر شود.

راهدور میسر نبوده و مستلزم حضور فیزیکی در محل واحد

در برخی شرایط نیز ممکن است توقف فعالیت واحد تجاری
محتمل و شــرایط آن محرز شده باشد که در این صورت تهیه

تجاری و استفاده از ویدئوکنفرانسها برای ارتباط با مسئولین
مربوط میباشد.

صورتهای مالی براســاس فرض تــداوم فعالیــت ،منطبق با
استانداردهای حسابداری نمیباشد.

فعالیت موسسههای حسابرسی را با مشکل روبرو کند؟

اطالعــات موجود در خصــوص تاثیر ویروس کرونــا بر تداوم

نیکوکار

فعالیــت واحد تجــاری را برای بازه زمانــی حداقل  12ماه بعد

مهمترین چالشها و محدودیتهای موسسههای حسابرسی

از تاریخ صــورت وضعیت مالی ،درنظر بگیرنــد .این ارزیابی

ناشی از همهگیری ویروس کرونا ،منفکشدن تعدادی از

از تــداوم فعالیت باید تا تاریخ تصویب صورتهای مالی توســط

کارکنان حرفهای تحت استخدام آنها با هدف پیوستن به

مدیریــت واحد تجاری و تا تاریخ گزارش حســابرس توســط

کارهای ثابت اجرایی در حوزه امور مالی و حسابرسی داخلی

حسابرس مستقل ،بهطور مستمر انجام گردد.

برای دورماندن از خطرهای ناشی از انجامکار در واحدهای
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بــا توجه به مراتب فــوق ،مدیریت و حسابرســان باید کلیه

آیا ممکن است محدودیتهای همهگیری کرونا ،تداوم
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تجاری و ماموریتهای مختلف ،همچنین معوقماندن

و ارزشــیابی موجودیهای مواد و کاال ،ارزیابی داراییهای ثابت

بخش قابلتوجهی از مطالبات موسسههای حسابرسی از

مربوط به خطــوط تولیدی متوقف شــده ،توانایی بازپرداخت

صاحبکاران ،ناتوانی صاحبکاران در اجرای تعهدات خود

تســهیالت مالی دریافتی ،قابلیت اتکا به مفروضات پشــتوانه

در قبال پیشپرداخت قراردادها و سایر پرداختهای مرتبط،

براوردهای حســابداری ،تــداوم فعالیــت ،رویدادهای پس از

مقاومت صاحبکاران بهویژه صاحبکاران موضوع شرکتهای بند

تاریخ ترازنامه و افشای مناسب در صورتهای مالی ،از اهمیت

«ز» برای افزایش حقالزحمههای حسابرسی متناسب با نرخ

ویژهای برخوردار است.

تورم ،و  ...میباشد.
در چنیــن شــرایطی ،موسســههای حسابرســی ،بهویژه

سازمان امور مالیاتی در واکنش به شرایط کنونی،

موسســههای حسابرســی کوچــک و برخی از موسســههای

سررسیدهای قانونی را تمدید کرد و دیگر مراجع نظارتی

حسابرســی متوســط ،برای پرداخت حقوق و مزایا ،همچنین

نیز به این شرایط واکنش نشان دادند .ارزیابی شما از

حقبیمــه ســهم کارفرما ،با مشــکالت قابلتوجهــی مواجه

این واکنشها چیست؟

شــدهاند .همچنین بهدلیل از دســتدادن کارکنان حرفهای،

نیکوکار

اثربخشی و کارایی موسسههای حسابرسی نیز تحت تاثیر قرار

مراجع نظارتی همچون سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی،

خواهد گرفت .بهنظر میرسد تداوم فعالیت اینگونه موسسات

با درک درست از شرایط ناشی از همهگیری ویروس کرونا و

با ابهام جدی مواجه خواهد شــد .لذا بهناچار انحالل و یا ادغام

تبعات آن بر حوزه تهیه صورتهای مالی و حسابرسی آنها،

آنها در موسســههای بزرگ حسابرســی ،در دســتور کار قرار

همکاری مناسبی را در چارچوب وظایف و اختیارات خود،

خواهد گرفت.

برای کاهش فشار ناشی از شرایط ،نشان دادهاند .جا دارد از
ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا نیز که این موضوع را پیگیری

آیا در شرایط کنونی ،گزارشهای تعدیلشده افزایش

کرده است ،تشکر و قدردانی شود.

خواهد یافت؟
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نیکوکار

آیا مدیریت الزامی به افشای اطالعات بیشتر در گزارش

گزارش حسابرسی تعدیلشده صورتهای مالی ،صرفنظر از

تفسیری مدیریت دارد؟

فرمت ارائه آن ،دربرگیرنده تحریفها ،محدودیتها و ابهامهای

نیکوکار

بااهمیت و یا اساسی ،حسب مورد ،است .چنانچه حسابرس

مدیریت شرکتها در اطالعات همراه صورتهای مالی در بخش

در فرایند اجرای حسابرسی صورتهای مالی ،موارد یادشده را

مدیریت سرمایه و ریسکهای شرکت ،همچنین در گزارش

شناسایی کند ،طبق استانداردهای حسابرسی و دستورالعمل

تفسیری (حسب مورد) ،ضمن ارائه اطالعات کامل مربوط

گزارشگری مربوط ،باید گزارش حسابرسی را تعدیل کند.

به ماهیت و نحوه مدیریت ریسکهای شرکت ،ازجمله ریسک

چنانچه تمام یا برخی از موارد یادشده ناشی از همهگیری

مالی ،ریسک بازار ،ریسک ارز ،ریسک سایر قیمتها ،ریسک

ویروس کرونا و آثار آن بر صورتهای مالی واحد تجاری باشد،

اعتباری و ریسک نقدینگی و ریسک  ،...چنانچه ریسکهای

ارجح آن است که این موضوع در بندهای تعدیلی گزارش،

مزبور ناشی از شرایط همهگیری ویروس کرونا باشد و یا اینکه

برای استفادهکنندگان از گزارش حسابرس مستقل تصریح

درنتیجه این شرایط احتمال وقوع و یا شدت آثار ریسکهای

شود.

مزبور تحت تاثیر قرار گرفته باشد ،باید آن را در توصیف

در شــرایط همهگیــری کرونــا و آثار آن بر کســبوکارهای

ریسکها و نحوه مدیریت آن مطرح کنند.

مختلف به شــرح پیشگفته و گزارشــگری مالی آنها ،حصول
اطمینان کامل حسابرســان از قابلیت بازیافت مطالبات ،وجود

از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.
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پیا
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مسایل خاص برای درنظر گرفتن

استاندارد بینالمللی
حسابرسی مربوط

• تاثیر کووید  19بر ارزیابی حسابرس از ارزیابی مدیریت
درباره تداوم فعالیت (یعنی ،اینکه ب هصورتی بااهمیت تاثیر

مسئولیتهای حسابرس در

گذاشته باشد یا انتظار برود که تاثیر بگذارد).

ارتباط با تداوم فعالیت
استاندارد بینالمللی حسابرسی
( 570تجدیدنظرشده)
)ISA 570 (Revised

• توجه دوباره در مورد مناسببودن استفاده از مبنای تداوم
فعالیت برای تهیه صورتهای مالی ،یا درنتیجه آن تعدیل

گزارش حسابرس در زمانی که الزم باشد.

منبع:

ing Audit Environment Due to the Impact of
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• IAASB, Highlighting Areas of Focus in an Evolv
COVID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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پیامدهای کووید  19برای
گزارشگری مالی


بحران همهگیری کووید  19و آثار اقتصادی آن بدین معناست
که سرمایهگذاران و دیگر ذینفعان بیش از هر زمان دیگری به
اطالعات مالی باکیفیت نیاز دارند.

S. Gould, C. Arnold

فدراسیون بینالمللی حسابداران در زیر آورده شده است.
مســائلی وجود دارد که باید برای گزارشگری سال جاری در
نظر گرفته شــود ،و همچنین مواردی برای سالهای آینده نیز

برای دستیابی به این هدف ،موسسههای حسابداری،

وجود دارد .ممکن است بعضی از شرکتها مطابق با استاندارد

مراجع انتظامبخشی ،سازمانهای عضو فدراسیون بینالمللی

بینالمللی حسابداری  (IAS 34) 34با عنوان «گزارشگری

حسابداران ) (IFACو دیگران بهسرعت توصیهها و

مالی میــاندورهای» ،در ابتدا آثار مالــی را در صورتهای مالی

رهنمودهایی درباره الزامات حسابداری و گزارشگری مالی

میاندورهای گزارش کنند ،که بهاحتمال شــامل استفاده بیشتر

در دسترس قرار دادند که باید در پرداختن به آثار مالی کووید

از براوردهای حسابداری خواهد بود .درهرحال ،اطالعات باید
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 19هنگام آمادهکردن صورتهای مالی ،درنظر گرفته شوند.
بسیاری از این منابع از طریق مرکز منابع کووید  19فدراسیون
به راحتی در دسترس هستند.

ِ
بااهمیت مربوط برای درک
مالی
اتکاپذیر بوده و همه اطالعات ِ
موقعیت یا عملکرد مالی شرکت بهطور مناسبی افشا شود.

همچنین ،بســته بــه اینکه صورتهــای مالی با اســتفاده از

بــرای کمک به تلفیق نکات مهــم این رهنمود ،خالصهای

استانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی ) (IFRSتهیه

از عرصههــای توجــه که باید درنظــر گرفته شــوند ،همراه با

شدهباشند یا اصول پذیرفته شده حسابداری ملی )،(GAAP

پیوندهایــی به منابــع مهم در مرکــز اطالعرســانی اینترنتی

ممکن است تفاوتهایی در رویکرد وجود داشته باشد.
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شرکتها چگونه باید رویدادهای پس از دوره

گزارشگری مربوط به کووید  19را ارزیابی کنند؟

استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 10) 10با عنوان
«رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» شامل الزاماتی برای زمانی
است که رویدادهای اصالحی (رویدادهایی که شواهدی درباره
شرایطی ارائه می کنند که در پایان دوره گزارشگری وجود
داشته) و رویدادهای غیراصالحی (رویدادهایی که دال بر
شرایطی هستند که پس از دوره گزارشگری پیش آمده است)
باید در صورتهای مالی منعکس شوند .مبالغ شناساییشده در
صورتهای مالی ،برای انعکاس رویدادهای اصالحی ،اصالح
غیراصالحی بااهمیت ،تنها
میشوند ،اما برای رویدادهای
ِ

افشا موردنیاز است.

بــرای تعیین اینکــه رویدادهایی کــه پس از پایــان دوره
گزارشــگری روی میدهند ،اصالحی هستند یا غیراصالحی،
قضاوت الزم اســت .این امر بهشــدت به تاریخ گزارشگری و
حقایق و شــرایط خاص عملیات و زنجیره ارزشــی هر شرکت
بســتگی دارد .ممکن است الزم باشد با توجه به ماهیت شناور
این بحران و بیاطمینانیهای موردبحث ،تا قبل از تاریخ انتشار
صورتهای مالی ،مدیریت بهطور مســتمر ارزیابیها را بازنگری
و بهروزآوری کند.
در مورد دورههای گزارشگری که در  31دسامبر  2019یا قبل
از آن پایــان یافتهاند ،توافق عمومی وجود دارد که آثار شــیوع
کووید  19نتیجه رویدادهایی است که پس از تاریخ گزارشگری
پیش آمدهاند (برای مثال در بریتانیا شــورای گزارشگری مالی
اعالم کرد که کووید  19در ســال  2020برای بیشتر شرکتهای
بریتانیــا که صورتهای مالی خود را بــرای دورههای مختوم به
 31دســامبر  2019تهیــه میکنند ،یک رویــداد غیراصالحی
بوده اســت) .برای تاریخهای گزارشــگری پس از این تاریخ
ختم میشــوند) ،ایــن احتمال وجود دارد کــه تحوالت کووید
 19رویدادی مربوط به دوره جاری باشــد که به ارزیابی مستمر
برای تعیین میزانی که تحوالت پس از تاریخ گزارشــگری باید
در دوره گزارشگری شناسایی شوند ،نیاز دارد.
اگــر مدیریــت بهایــن نتیجه برســد کــه اثــر رویدادهای
غیراصالحــی بااهمیت اســت ،شــرکت باید ماهیــت رویداد

کمی میســر نباشــد ،باز هم باید یک افشای کیفی
اتکاپذیر و ّ
شامل بیانیهای که غیرممکن بودن براورد آثار را اعالم میکند،

انجام شــود .نمونههایی از رویدادهای غیراصالحی که بهطور
کلی در صورتهای مالی افشــا میشــود شــامل نقض تعهد در
قرارداد وام ،برنامه مدیریت برای ادامهندادن عملیات یا اجرای
بازســازی مهم ،کاهشــهای درخورتوجــه در ارزش منصفانه
ســرمایهگذاریهای دردســت ،و تغییرات بــزرگ غیرعادی در
قیمت داراییها ،پس از دوره گزارشگری است.

شرکتها چگونه باید تدوام فعالیت را ارزیابی کنند؟

استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 1) 1با عنوان «ارائه
صورتهای مالی» مدیریت را ملزم به ارزیابی توانایی شرکت
برای تداوم فعالیت میکند .ارزیابی تداوم فعالیت باید تا
تاریخی که صورتهای مالی منتشر میشود انجام شود .ارزیابی
به دستکم اولین دوازده ماه پس از تاریخ ترازنامه ،یا پس از
تاریخ امضای صورتهای مالی مربوط میشود ،اما شاید نیاز
باشد چارچوبزمانی تمدید شود.
بیاطمینانیهــای بااهمیــت که شــک درخورتوجهی درباره
توانایی شــرکت بــرای ادامه عملیات بر مبنای تــداوم فعالیت
احتمال زیادی
طرح میکند ،باید در صورتهای مالی افشا شود.
ِ
وجود دارد که بسیاری از شرکتهای بزرگوکوچک ،و بهویژه در
بخشهای اقتصادی خاص ،مسائلی در رابطه با موقعیت کنونی
داشــته باشــند که باید بهوســیله مدیریت درنظر گرفته شود.
ِ
قضاوت تداوم
عواملی با گسترهوســیع وجود دارند که بایــد در

فعالیت و پیشبینی های مالی بهحســاب گرفته شوند ،ازجمله
ممنوعیتهای ســفر ،محدودیتهــا ،کمکهای دولتــی و منابع
ممکن برای تامین مالی جایگزین ،سالمتمالی تامینکنندگان
و مشــتریان و اثر آن بر سوداوری موردانتظار و دیگر نسبتهای
مالی بااهمیت ،شــامل اطالعاتی که نشان میدهد آیا
عملکرد ِ
نقدینگی کافی برای ادامه عمل به تعهدات در زمان سررســید
وجود دارد یا خیر.
با توجه به بیاطمینانی درخورتوجه ،موارد افشــا باید شامل
مفروضــات و قضاوتهای درخورتوجهی باشــند که در ارزیابی
تــداوم فعالبت بهکارگرفته شــدهاند .ارزیابیهــا بهاحتمال باید
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(برای مثال برای ســالهای مالی که بــه فوریه یا مارس 2020

را افشــا و آثــار مالی آن را بــراورد کند .اگر بــراورد آن بهطور
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شــرایط احتمالی مختلف با مفروضــات متغیر را دربر بگیرد که

همچنین میزان حساسیت ارزشیابی به تغییر در مفروضات

میتواند برای درنظر گرفتن ماهیت در حال رشد بیاطمینانیها،

را افشا کنند .موارد افشا باید استفادهکنندگان را در درک

بهروزآوری شود.

احتمال درنظر گرفتهشدن کووید  19برای هدف اندازهگیری

مدیریت بایــد آثار موجــود و پیشبینیشــده کووید  19بر

ارزش منصفانه توانمند سازد .یک سوال مهم این است که

فعالیتهای شــرکت و تناســب اســتفاده از مبنای تدوام فعالیت

کدام شرایط یا مفروضات متناظر ،در تاریخ گزارشگری برای

را ارزیابــی کنــد .اگــر تصمیم گرفته شــده که اموال شــرکت

شرکتکنندگان در بازار ،شناختهشده یا شناساییپذیر بودهاند.

تبدیلبهنقد شــود یا تجارت متوقف شود ،یا شرکت هیچ چاره

برای ســال  ،2020اندازهگیریهــای ارزش منصفانه بهویژه

واقعبینانهای بهجز انجام این کار نداشــته باشــد ،دیگر مبنای

بــرای ابزار مالــی و ســرمایهگذاری در امالک بایــد بازنگری

تــداوم فعالیت وجود نــدارد و صورتهای مالی بایــد بر مبنای

شــود ،تا اطمینان پیدا شود که ارزشــها منعکس کننده شرایط

دیگری مانند مبنای انحالل تهیه شود.

در تاریخ ترازنامه هســتند .این شامل اندازهگیریهای بر مبنای
دروندادهای غیرقابل مشــاهده است که نشان میدهد شرکت

دیگر آثار درخورتوجه برای حسابداری و

کنندگان در بازار در انتظارات خود از جریانهای نقد آینده مربوط

گزارشگری که باید ارزیابی شوند کدامند؟

به دارایی یا بدهی در تاریخ گزارشــگری ،چگونه اثر کووید 19

در طول سال  ،2020شرکتها باید همه حسابها در عرصههایی

را درنظر گرفتهاند.

که مشمول بیاطمینانی قضاوت و براورد هستند را بازنگری

در محیط کنونی ،نوســان قیمتهــا در بازارهای مختلف نیز

کنند .استفاده از اطالعات پیشبینیشده در ارزیابی گسترهای از

افزایش یافته است .این موضوع بر اندازهگیری ارزش منصفانه

آثار افزون بر تداوم فعالیت ،فراگیر است؛ ازجمله ،کاهش ارزش

اثر میگذارد ،بهصورت مستقیم ،اگر ارزش منصفانه بر اساس

داراییهای مالی و غیرمالی ،زیانهای اعتباری موردانتظار ،و

قیمتهای بازار تعیین شود (برای مثال ،در مورد سهام یا اوراق

بازیافتپذیری داراییهای مالیاتی انتقالی به آینده.

بدهی که در یک بازار فعال معامله میشــود) ،یا غیرمستقیم،

اندازهگیری ارزش منصفانه

برای مثال اگر روش ارزشــیابی بر مبنای دروندادهایی باشــد

تغییر در اندازهگیری ارزش منصفانه ،بر موارد افشای

کــه از بازارهای پرنوســان مشــتق میشــوند .بنابراین ،باید

الزامشده بهوسیله استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی

توجه ویژهای به پیشبینی قیمت کاالیی معطوف شــود که در

 (IFRS13) 13با عنوان «اندازهگیری ارزش منصفانه»

نتیجهگیری ارزش منصفانه استفاده میشود.

اثر میگذارد ،که شرکتها را ملزم میکند تا فنون ارزشیابی و

کاهش ارزش داراییهای غیرمالی

دروندادهای استفادهشده در اندازهگیری ارزش منصفانه و

استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 36) 36با عنوان
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بحران همهگیری کووید  19و آثار اقتصادی آن
به این معناست که سرمایهگذاران و دیگر ذینفعان
بیش از هر زمان دیگری
به اطالعات مالی باکیفیت نیاز دارند
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«کاهش ارزش دارائیها» الزاماتی برای کاهش ارزش دارائیها

بگیــرد .کاهش ارزش دارایــی همچنین ممکن اســت مقدار

غیرمالی دارد .افزون بر آن ،دیگر استانداردهای مربوط

بدهیهای مالیاتــی انتقالی به آینده را کاهش داده و معافیتهای

باید برای براوردهای مدیریت درنظر گرفته شوند ،ازجمله

مالیاتی جدید ایجاد کند .شناســایی و ارزیابی و تجدیدارزیابی

استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 16) 16با عنوان

مســتمر برای درک گســتره نیاز برای شناســایی و دوره آن،

«اموال ،ماشیناالت و تجهیزات» ،استاندارد بینالمللی

ضروری خواهد بود.

گزارشگری مالی  (IFRS 16) 16با عنوان «قراردادهای

ارزشــیابی موجــودی کاال تابــع اســتاندارد بینالمللی

اجاره» و استاندارد بینالمللی حسابداری (IAS 37) 37

حســابداری  (IAS 2) 2بــا عنــوان «موجــودی کاال»

با عنوان «ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی».

اســت ،و موجــودی کاال براســاس اقــل بهای تمامشــده و

اســتاندارد بینالمللی حســابداری  36تضمیــن میکند که

خالصارزشبازیافتنی ) ،(NRVاندازهگیری میشــود .در

مانــده داراییهــای شــرکت بیش از مقــدار بازیافتنی نیســت

محیط کنونی ،محاســبه خالصارزشبازیافتنی بهاحتمال زیاد

(ارزش منصفانه پس از کســر هزینههــای کنارگذاری یا ارزش

به روشها یا مفروضات تفصیلیتر نیاز دارد ،برای مثال ،شرکتها

استفادهشــده هر کدام بیشتر) و شــرکتها را ملزم میکند وقتی

ممکن است بهدلیل فروش کمتر ،مجبور باشند موجودیها را به

نشــانهای از کاهش ارزش دارایی در تاریخ گزارشــگری وجود

هزینه منظور کنند .زیانهای کاهش ارزش میاندوره موجودی

دارد ،آزمونهــای کاهــش ارزش را انجام دهند .نشــانگرهای

کاال باید در میاندورهای منعکس شــود کــه اتفاق میافتد ،و

کاهش ارزش شامل تغییرات درخورتوجه با اثر منفی بر شرکت

بازیابــی بعدی انها بهعنوان ســود دورههای بعدی شناســایی

که طی دوره گزارشــگری به وقوع پیوسته باشد ،یا بهزودی در

میشود.

بازار یا محیط اقتصادی که شرکت در آن فعالیت میکند ،روی

اندازهگیری ارزیابیهای زیان اعتباری موردانتظار

خواهد داد.

اثر کووید  19بر ریسک اعتباری در بخشهای اقتصادی مختلف

دامنه داراییهای مشمول الزامات استاندارد بینالمللی

شدیدتر و سریعتر خواهد بود .هیئت استانداردهای بینالمللی

حسابداری  36گسترده است .این داراییها شامل اموال،

حسابداری ) (IASBسندی در پاسخ به پرسشهای مرتبط با

ی تمامشده یا مبلغ
ماشیناالت و تجهیزات (برمبنای بها 

بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS 9

تجدیدارزیابیشده) ،داراییهای نامشهود (برمبنای بهای

) 9با عنوان «ابزار مالی» منتشر کرده است که شرکتها را ملزم

تمامشده یا مبلغ تجدیدارزیابیشده) ،سرقفلی ،داراییهای

میکند اطالعات معقول و پشتیبانیپذیر درباره رویدادهای

دارای حق استفاده (اگر برمبنای بهای تمامشده باشد)،

گذشته ،شرایط کنونی ،و پیشبینی شرایط اقتصادی آینده را

سرمایهگذاری در امالک (اگر بر مبنای بهای تمامشده

برای داراییهای مالی که بر اساس ارزش منصفانه از طریق

باشد) ،داراییهای زنده (اگر برمبنای بهای تمامشده باشد) و

سودیازیان اندازهگیری نشدهاند ،در ارزیابی زیان اعتباری

سرمایهگذاری در مشارکتهای خاص و واحدهای وابسته که با

موردانتظار ) (ECLsمنظور کنند .چنین ارزیابی باید بر مبنای

استفاده از روش ارزش ویژه حساب شده باشد.

اطالعات در تاریخ گزارشگری و اصالحشده برای اطالعات

منجر به کاهش ارزش دارایی شــده است یا خیر .برای بیشتر

ریســک اعتباری بیشــتری که بانکها و وامدهنــدگان با آن

شــرکتها ،آثار اقتصادی بهاحتمالزیاد منجر به آزمون کاهش

روبرو هســتند ،مربوط اســت به اعطای وام به وامگیرندگانی

ارزش بــرای داراییهای با عمر طوالنی و گرو ه ســایر داراییها

اقتصادی بهشــدت متاثر از کرونا قرار دارند.
که در بخشــهای
ِ

خواهد شد .انتظار میرود که براورد جریانهای نقد و سودهای

الزم اســت بر اســاس زیان اعتباری موردانتظــار ،برای تمام

آینده بهمیزان زیادی زیرتاثیر آثار مســتقیم و غیرمستقیم قرار

عمر باقیمانده ابزار مالی ذخیره براورد شــود ،مانند وامهایی که
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شــرکتها باید ارزیابی کنند که آیا اثر کووید  19بهطور درونی

بعدی موجود باشد.
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به وامگیرندگانی داده شــده که ریســک اعتباری آنها به میزان

شــده ،بهترتیبی که پرداختهای بهره به کمتر از سطوحی که در

درخورتوجهی نسبت به زمان دادن وام ،افزایش داشته است.

ابتدا پیشبینی شده بود ،کاهش پیدا کند؛ تحصیل یا واگذاری

مراجع انتظامبخشــی ازجملــه مرجع بورسها و بازارهای

شرکت که بهتعویق افتاده یا لغو شده است.

اروپا ) (ESMAدر حال انتشــار رهنمود هســتند تا بهکمک

همچنین ممکن است افشای بیشتر نیز موردنیاز باشد .برای

آن اطمینان بهدســت آید که شــرکتها بهطور صادقانه زیانهای

مثال ،استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS 7) 7

اعتبــاری موردانتظار را ارائــه کردهاند و اســتاندارد بینالمللی

با عنوان «ابزار مالی :موارد افشــا» ،افشــای تاخیر پرداخت و

گزارشــگری مالی  9را بهصــورت یکنواخت بــهکار گرفتهاند.

نقض وامهای پرداختنی ،سودوزیانهای ناشی از قطعشناخت یا

اندازهگیری زیــان اعتباری موردانتظار برای شــرکتهای همه

اصالح ،و هرگونه تجدیدطبقهبندی اندوخته مصونسازیشده

صنایــع غیراز خدمات مالی کاربــرد دارد ،اما مالحظات خاص

جریان نقد که ناشی از جریانهای نقدی مصونسازیشده آینده

و رهنمود زیان اعتباری موردانتظار برای وامدهندگان و بانکها

اســت که دیگر انتظار وقوع آنها نمیرود .موارد افشــا شــامل

هم موجود است..

کمی ،برای مثال درباره ریسک حالشدن ،و افشای
دادههای ّ

زیان اعتبــاری موردانتظار ،مبلغ احتمال موزونی اســت که

مشــروح میباشــد ،برای مثال اینکه ریسک چگونه مدیریت

بهوســیله ارزیابی گســترهای از نتایج ممکن تعیین میشــود.

شده است.

کمی اســتفادهکنندگان از صورتهای مالی را در
افشای کیفی و ّ

دیگر مالحظات

درک اثر ریســک اعتباری بر مبلــغ ،زمانبندی و بیاطمینانی

دیگر مالحظات حسابداری و گزارشگری که باید از آنها نام

جریانهای نقــد آینده توانمند میســازد .این ،شــامل مبنای

برد ،در مرجعهای زیر پوشش داده شدهاند و شامل شناسایی

دروندادها و استفاده از مفروضات و فنون براورد میشود.

درامد و اصالح قرارداد مربوط به متغیر مابهازا است (مرتبط

حسابداری مصونسازی

با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS 15

شرکت ممکن است بهعنوان قسمتی از راهبرد مدیریت

) 15با عنوان «درامد حاصل از قرارداد با مشتریان») .اگرچه

ریسک خود ،مطابق با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی 9

درامد زمانی بهحساب گرفته میشود که روی دهد ،ممکن

با عنوان «ابزار مالی» ،حسابداری مصونسازی را بهکار گیرد.

است مفروضات مدیریت در اندازهگیری درامد حاصل از

کوویــد  19ممکــن اســت احتمــال رویــداد یــک مبادله

کاالها و خدماتی که تاکنون تحویل داده شده نیز زیرتاثیر قرار

پیشبینیشــده مصونسازیشــده را کاهــش داده یــا بــر

گیرد .برای مثال ،کاهش تقاضا میتواند منجر به افزایش

بنــدی آن اثــر بگــذارد .درنتیجه ،ممکن اســت معیار
زمان
ِ

برگشتیهای موردانتظار ،امتیاز بیشتر درمورد قیمت ،کاهش

حســابداری مصونسازی در اســتانداردهای گزارشگری مالی

تخفیف مقدار خرید ،جریمه برای تحویل دیرهنگام ،یا کاهش

کاربردپذیر ،دیگر محقق نشود ،برای مثال ،وقتی دارایی مالی

در قیمتهایی که برای مشتری فراهم میگردد ،بشود .شرکت

مصونسازیشــده ازنظر اعتباری کاهــش ارزش پیدا کند .اگر

ممکن است حقوق الزماالجرا یا تعهدات قراردادی با مشتری

احتمال باالیی
مبادله پیشبینیشده مصونسازیشــده دیگر
ِ

را اصالح کند ،مثل اعطای امتیاز قیمت که در آن الزم است در
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برای وقوع نداشــته باشــد ،حســابداری مصونسازی متوقف

نظر گرفته شود که امتیاز ناشی از حل تغییری بوده که از ابتدای

میشــود و سودیازیان انباشته ابزار مصونسازی باید دوباره در

قرارداد وجود داشته یا به اصالحی مربوط میشود که حقوق و

ردیف سودیازیان طبقهبندی شود .اقالم مصونسازیشده در

تعهدات طرفین را تغییر داده است.

مصونسازی جریان نقد که ممکن اســت از همهگیری کووید
 19تاثیر بپذیرد شــامل این موارد است :حجم فروش یا خرید
که به کمتر از ســطوحی که در ابتدا پیشبینی شده بوده کاهش
پیدا کند؛ انتشار بدهی برنامهریزیشده که بهتاخیر افتاده یا لغو

منبع:

• S. GOULD, C. ARNOLD, The Financial Reporting
Implications of COVID-19, IFAC, APRIL 2020
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برنامهریزیشده حسابرس گروه در ارتباط با کار حسابرسان

بخش ،از قبیل توانایی حسابرس گروه برای بررسی

حسابرسان بخش (یا مشارکت در آن) ،یعنی ،اینکه
روشهای جایگزین و تاثیر آن بر کافی و مناسببودن

شواهد حسابرسی که اظهارنظر حسابرسی گروه بر آن
مبتنی خواهد بود ،الزم باشد درنظر گرفته شود.

onment Due to the Impact of
ighting Areas of Focus in an Evolving Audit Envir

• IAASB, Highl
COVID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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تاثیر همهگیری کووید  19بر گزارشگری و اطمینانبخشی
سخنرانی رئیس فدراسیون بینالمللی حسابداران در سمینار اینترنتی
جهانی کووید  19انجمن حسابداران رسمی هند

آقای گوپتا ) ،)Guptaرهبر انجمن حسابداران رسمی هند
) ،)ICAIهمکاران ،خانمها و آقایان محترم ،نام من اینکی
جوو ) )In-Ki Jooاست و رئیس فدراسیون بینالمللی
حسابداران ) (IFACهستم.

برای بشریت ایجاد کرده است.
در حال حاضر نیز باعث ایجاد چالشهای اساسی در حرفه
ما شده است.
امیدوارم و مطمئن هستم که جهان با این چالشها عاقالنه و

مفتخرم کــه بهنمایندگی از طرف تمام اعضای فدراســیون

بهسرعت از طریق همکاری جهانی مقابله خواهد کرد .از شما

بینالمللی حســابداران ،کارهایی که در یک بستر جهانی انجام

برای فراهمساختن امکان مشارکت من از راه دور ،از خانهام در

میدهیم را ارائه کنم .این سعادت و افتخار من است که با شما

سئول ) ،)Seoulتشکر میکنم.

صحبت کنم.

مطابــق آنچه در مــورد چالشــهای جهانــی و راه حلهای
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البته بخشی از آنچه امروز ما را گرد هم میآورد ،آن چیزی

هوشــمند صحبــت میکنیم ،واکنــش اندیشــمندانه و پویای

اســت که ما را از هم جــدا میکند .فقط دومــاه پیش ،انتظار

حرفه به این بحران -متعادلســازی واقعیتهای عملی با نیاز به

نداشــتیم که ویروس کرونا به بیماری همهگیر امروزی تبدیل

ایستادگی در کار -سند بصیرت و رهبری شماست.

شــود .در حال حاضر ،بهتقریب همه کشورها در سراسر جهان
از آن درعذابند.
این همهگیری همچنان از نظر مراقبتهای بهداشت عمومی،
ثبات اقتصادی و سیاســت و فرهنگ ،چالشهای بیسابقهای

و من میخواهم به شــما برای ایــن کنفرانس عالی تبریک
بگویم .میدانم که حدود  50.000نفر در این کنفرانس شرکت
میکنند .احسنت!
انجمن حســابداران رســمی هند یکی از اعضای فدراسیون
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بین المللی حسابدارن اســت که بیش از  170عضو در بیش از

یووال نوح هراری ) ،(Yuval Noah Harariپیشبینی کرد

 130کشور جهان دارد ،که در کنار هم بیش از  3میلیون حسابدار

که پس از گذر از طوفان ،ما در دنیایی متفاوت ســاکن خواهیم

حرفهای را تشــکیل میدهند .از زمانی که انجمن حسابداران

شد .شاید مطمئن نباشیم با چه دنیایی روبهرو خواهیم بود ،اما

رسمی هند در ســال  1977به خانواده فدراســیون بینالمللی

این دنیای متفاوت شامل موارد زیر خواهد بود:

حســابداران پیوست ،اعضای انجمن حســابداران رسمی هند

 -1ارتباطات دیجیتالی بیشتر به جای ارتباط حضوری.

در هیئتمدیره فدراســیون بینالمللی حسابداران ،کمیتههای

 -2حفاظت بیشتر از محیط زیست و بهداشت عمومی.

آن ،و هیئتهای اســتانداردگذار بینالمللی که فدراسیون از آنها
پشتیبانی میکند ،خدمات متمایزی ارائه کردهاند.
میخواهــم از خدمات و رهبــری چند تن از اعضای شــما

از طرف دیگر ،محیطهای فعلی کســبوکار بهشدت مختل
شــدهاند .در نتیجه قرنطینه در همهجا ،مرزهای بســته شده
باعث اختالل در کســبوکار در سطح داخلی و بینالمللی شده

قدردانی کنم:

است ،و ما دریافتهایم که همکاریهای اقتصادی جهانی بهآسانی

• عضو هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای

بهوسیله کارخانههای بستهشده در مناطق آسیبدیده ،مختل

برای حسابداران ) ،(IESBAسانجیو کومار چودری

میشود.

)(Sanjiv Kumar Chaudhary؛

این پدیده باعث ایجاد مشــکالت در زنجیــره تامین برای

• همکار من در فدراسیون بینالمللی حسابداران ،کومار راگو

خطوط تولید جهانی از شرکتهای بنیادی گرفته تا تامینکنندگان

)(Kumar Raghu؛

محلی شده اســت .بهدلیل کاهش شــدید معامالت تجاری،

• همکار من در فدراسیون بینالمللی حسابداران و رئیس قبلی

کمبود نقدینگی و کاهش چشــمگیر ســود بهتقریب در انتظار

کنفدراسیون حسابداران آسیا و اقیانوسیه )،(CAPA

همه کسبوکارها است.

مانوج فادنیس )(Manoj Fadnis؛

این شرکتها ،بهویژه بنگاههای کوچکومتوسط )،(SMEs

• همکار من در فدراسیون بینالمللی حسابداران ،ناوین گوپتا

نقدینگی کافی بــرای دوامآوردن درچندماهــی که در طی آن

)(Naveen Gupta؛

هیچ فروشــی نخواهند داشــت ،ندارند .این نوع کسبوکارها

• همکار من در فدراسیون بینالمللی حسابداران ،و رئیس سابق

بهزودی با مشکالت شدید نقدینگی روبرو میشوند که احتمال

شما و رئیس کمیته اجرایی کنگره جهانی حسابداران (2022

ورشکستگی در آنها مشخص است.

) ،ECWCAپرافوال چهاجد ).(Prafulla Ch Hajed

این پدیده تهدیدی اســت که در سراســر جهان شایع است

از همه شما برای تعهد به این حرفه متشکرم.

و به بنگاههای کوچکومتوســط و موسسههای حسابرسی

به موضوع بحث برگردیم:

کوچک ومتوسط ) (SMPsآسیب بیشتری وارد میکند.

بهعنوان یک حرف ه میتوانیم -و باید -تالش کنیم تا خدمات

جامعه تمــام تالش خود را بــرای متوقفکــردن این واکنش

اساسی موردنیاز برای اقتصاد جهانی و جامعه مدنی را فراهم

زنجیرهای دلهرهآور و بازگرداندن اقتصاد بهحالت عادی انجام

سازیم.

میدهند .البته ،حرفه ما باید تمام تالش خود را برای مشارکت

این کنفرانس ،با حضور موثر ســخنرانانی که از سراســر دنیا

در این جهاد انجام دهد.

دعوت کردهاید ،دقیقا همان نوع کاری اســت که در حال حاضر

همانطور که در چشمانداز فدراسیون بینالمللی حسابداران

این حرفه به آن نیاز دارد .این بحران در سراســر جهان وجود

میبینیــم ،حرفــه مــا بــرای ســازمانها ،بازارهــای مالی ،و

دارد؛ همه ما با مشکالت یکســانی روبهرو هستیم ،و همه ما

اقتصادهای قوی و پایدار ،ضروری بهحساب میآید.

به راه حل نیاز داریم.
نویسنده کتاب تاریخ مختصر نوع بشر ،سه پینز )،(Sapiens

حرفه مــا باید از راه افزایش مداوم مربوطبودن و شــفافیت
گزارشهای کسبوکار برای تصمیم گیرندگان و ذینفعان اصلی،
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میدانیم که کووید  19در حال زیرورو کردن جهان است ،اما

دولتها ،جوامع ،کسبوکارها ،متخصصان و همه بخشهای
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کووید  19در حال زیرورو کردن جهان است
اما بهعنوان یک حرفه میتوانیم و باید
تالش کنیم تا خدمات اساسی موردنیاز برای
اقتصاد جهانی و جامعه مدنی را فراهم سازیم

در تالش برای بازگرداندن اقتصاد بهحالت عادی باشد.
خاطر نشان میشود که در ایاالت متحد ) ،(USکمیسیون
بورس و اوراق بهــادار ) (SECبیانیــهای عمومی در مورد
اهمیت افشــای اطالعات در ارتباط با کووید  ،19بهویژه موارد

فاصلهگذاری فیزیکی بر توانایی حسابرســان ،تهیهکنندگان ،و
ی خود تاثیر
ناشــران در انجام کارها و گزارش فــوری یافتهها 
میگذارد.
فهرست چالشهای ما ترســناک و بیاطمینانی در مورد آنها

افشــای آیندهنگر برای فراهمســاختن اطالعــات الزم برای

درخورتوجه است:

ســرمایهگذاران و بازارها جهت تصمیمگیری آگاهانه ،منتشــر

• چگونه به اختاللهای عینی ،نهتنها در عملیات صاحبکاران،

ساخته است.

بلکه در کارهای خودمان پاسخ خواهیم داد؟

گزارشــگری یکپارچه میتواند ابزاری کارامــد و موثر برای

• اگر شواهد حسابرسی در دسترس در طول این بحران برای

اطالعرســانی راهبردهای واحد تجاری برای آینده به ذینفعان

اظهارنظر حسابرسی در مهلت قانونی بسیار ناچیز یا بسیار

اصلی باشد .اما تهیه گزارشــگری یکپارچه در شرایط اختالل

ضعیف باشد ،چه میشود؟

کنونی یک چالش بزرگتر خواهد شد.

• کاهش ارزش دارایی چگونه بر زیستپذیری کسبوکارهای

عالوهبــر این ،میخواهــم چند دیدگاه در مــورد چگونگی

بیشمار تاثیر میگذارد ،و سئواالتی در مورد وضعیت تداوم

برخــورد با آنچــه که تاکنــون روبــرو بودهایــم ،و چگونگی

فعالیت ) (Going Concernبهوجود میآورد؟

پیشرو ارائه دهم.
آماده شدن برای چالشهای ِ

• با فروپاشی زنجیرههای تامین و قطع جریانهای نقد ،چگونه
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برخی از چالشهایی که در حال حاضر با آنها روبرو

هستیم

با رعایتنشدن الزامات قانونی و قراردادی برخورد خواهیم
کرد؟
• حسابداران حرفهای چگونه الزامات حرفهای برای پیشرفت

میتوانیم چیزهای زیادی را که در حرفه ما پیش آمده است،

حرفهای مستمر) (CPDرا رعایت می-کنند؟

ببینیم.

• برای ارتقای سطح رفاه فردی حسابداران حرفهای چه کاری

بــرای ســازمانهایی کــه بــا مهلــت گزارشــگری روبهرو
هســتند ،بهعنوان مثال ،ازدســترفتن زمان و محدودیتهای

باید انجام دهیم؟
• و چگونه برای شروع بهکار استخدامهای جدید اقدام میکنیم؟
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اینها تنها برخی از پرسشــهای بســیار زیادی است که باید
به آنها پاســخ دهیــم .این پرسشــها بهنوعی بیشــتر مربوط
بــه بنگاههای کوچکومتوســط و موسســههای حسابرســی
کوچکومتوسط است.
مشــارکتکنندگان در بحــث امروز ،بینشــهای زیادی ارائه
میکنند که به حرفه حسابداری کمک میکند تا بیاموزد ،تمرکز
کند ،و خود را تطبیق دهد .اما نباید انتظار داشته باشیم که همه
مشــکالت را امروز حل کنیم .باید بــا بیاطمینانی درباره این
ویروس زندگی کنیم -شاید برای مدت طوالنی.
ما به این اندیشه خو گرفتهایم که تغییر در راه است.
فوریت و مقیــاس بحران کووید  19اســتثنایی اســت ،اما
برای حسابداران حرفهای ،ضرورت رشد و سازگاری استثنایی
نیســت .در اصــل ،هدفهای مــا تغییر نکرده اســت .صورت
مالی هنوز یک صورت مالی اســت و حسابرسی هنوز هم یک

باید از یکدیگر یاد بگیریم

بسیاری از سازمانها مطالبی را درباره خدمات گزارشگری و
اعتباردهی در زمان بحران کووید  19منتشر کردهاند .من از
انجمن حسابداران رسمی هند به خاطر پیشرو بودن در بین آنها
تشکر میکنم.
برای مثال ،مطلبی از شــما با عنوان «تاثیر ویروس کرونا بر
گزارشگری مالی و مالحظات حسابرسان» ،برای رهنمودهای
خاص خود برای حسابداران حرفهای هندی ،و همچنین برای
نظرات کلــی خود در مــورد تاثیر کووید  19بر گزارشــگری و
اطمینانبخشی ،یک سند کامال مفید و دقیق است.
پیوند مربوط به ایــن مطلب در صفحه ویژه کووید  19در
مرکز اطالعرسانی فدراسیون بینالمللی حسابداران قرار
گرفته است.

حسابرســی است .با این حال ،بســیاری از راههای رسیدن به
آنها تغییر خواهند کرد.
بــرای همه ما خالقیــت و انعطافپذیری ضروری اســت.
اســتفاده از ابــزار دیجیتال نقطه خوبی برای شــروع اســت.
بهعنوان مثال ،مشــاهده موجودی ،هنگام دستور قرنطینه که
حسابرسان را از مراجعه به مشتریان خود باز می دارد ،نمیتواند
به صورت حضــوری ادامه یابــد .اما ،ممکن اســت برخی از
حسابرســان بتوانند از طریق ویدئو کنفرانس محل مشــتریان
خود را زیرنظر قرار دهند و موجودیها را از راه دور بررسی کنند.
البتــه ،مثالی که مطرح کردم ،در مقایســه بــا موضوعهای
گستردهتری که باید درنظر بگیریم کامال محدود است .ممکن

ما رهنمودهای فکری زیادی از سراســر شــبکه خود ،پیدا
کردهایم ،شــامل ویژهنامههای متعدد بهمیزبانی ســازمانهای
عضو با اطالعاتی با وســعت و عمق چشــمگیر .میبینیم که

است بنبست وجود داشته باشــد -چیزهایی که درمییابیم که

صاحبکاران آنها
موسســههای حسابرسی کوچکومتوســط و
ِ

اینها موضوعهای مهمی برای تعریف و مطرحساختن هرچه

پیامدهــای مالی و عملی این بحران آســیبپذیر هســتند .از

اکنون نمیتوانیم انجام دهیم ،و باید به تعویق بیفتد.
ســریعتر با صاحبکار و مراجع انتظامبخشــی خواهد بود ،زیرا
فدراسیون بینالمللی حســابداران با موسسهها ،سازمانهای
عضو ،و ســایر افراد در شبکه فدراسیون بینالمللی حسابداران
همکاری میکند تا به این نکات بپردازد.
اگر همه در کنار هم باشیم ،این تالش آسانتر خواهد بود ،که
موضوع بعدی صحبت من است.

آنجا که ایــن حرفه برای ارائــه راهحلهــا و رهنمودهای الزم
برای هدایــت این بحران تالش میکند ،هدف ما این اســت
که اطالعات را به موسســههای حسابرسی کوچکومتوسط و
بنگاههای کوچکومتوســط که ممکن اســت به آن نیاز داشته
باشند ،برسانیم.
بهتازگــی مرکز اطالع رســانی اینترنتــی را روزآمد کردهایم
تا فرصتهای پیشــرفت حرفهای مســتمر برخط را که از سوی
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تاثیر بهسزایی بر اظهارنظرهای حسابرسی خواهد گذاشت.

کــه از بنگاههای کوچکومتوســط هســتند ،بهویــژه در برابر
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فوریت و مقیاس بحران کووید  19استثنایی است
اما برای حسابداران حرفهای
ضرورت رشد و سازگاری استثنایی نیست

ســازمانهای عضو ،ازجمله انجمن حســابداران رسمی هند به
اشتراک گذاشته میشود ،در اختیار کاربران قرار دهیم.

را بهسمتی هدایت کنیم که آینده بهتر را تضمین کند.
فدراسیون بینالمللی حسابداران بهعنوان حرفه حسابداری

بانک جهانی ) (World Bankو برخی موسسههای بزرگ

جهانــی در بهترین موقعیت برای تســهیل ایــن همکاری در

از ابتکار عمل فدراســیون بینالمللی حسابداران بهعنوان یک

سراسر جهان قرار دارد .منابع کووید  19در مرکز اطالعرسانی

بســتر ارزشــمند یاد کردهاند .مطالبی که گــرداوری کردهایم،

اینترنتی فدراسیون ،مثال خوبی است.

پیمان واقعی حرفهای اســت که برای مایحتــاج عمومی و در
جهت منافع عمومی جمع میشود.
همه ،بهویژه موسســههای حسابرســی کوچکومتوسط را

خانمها و آقایان ،میخواهم بر دو نکته تاکید کنم.
• دیجیتالی شدن در زندگی روزمره ما با سرعت هر چه بیشتر
انجام میشود.

تشــویق میکنم ،تا از صفحه اینترنتی فدراســیون دیدن کنند

• جهان ،از راه تالشهای مشترک در مقابله با ویروس کرونا در

و آن چیزی را که حرفه حســابداری در ایــن بحران میبیند و

سرتاسر گیتی ،نهتنها جدا نمانده و منزوی نشده است ،بلکه

میگوید ،کشف کنند.

بههم نزدیکتر شده و همکاری بیشتری خواهد داشت.

فدراســیون بینالمللی حســابداران در تالش است تا تبادل

هیچ کس نمیداند این وضعیت اضطراری بهداشت جهانی

ایدهها را تســهیل کند و سپاســگزارم که در این تبادل شریک

چــه موقع فروکــش خواهد کرد .امــا در این میــان ،بهعنوان

هستید.

حســابداران حرفهای ،باید هدفهای خــود را زیرنظر بگیریم و

مــن میخواهم تاکید کنم که میتوانیم از بهترین روشــهای
یکدیگر بیاموزیم.
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انجمن حســابداران رســمی هند با دیجیتالی کردن خدمات
اعضا و دانشــجویان ،یک نمونه اســت .این تحول دیجیتال
برای همه سازمانهای حســابداری حرفهای ) (PAOsدر
آینده نزدیک بسیار مهم خواهد بود.
بایــد از یکدیگــر بیاموزیم و بــا یکدیگر همــکاری کنیم تا
بتوانیم با این وضعیت بیسابقه مقابله کنیم و تمام تالش خود

بهانجام برسانیم .کار ما در جهت منافع عمومی در حال حاضر
از همیشه مهمتر است.
بسیار خوشحالم که امروز به کنفرانس خود پیوستید .بهترین
آرزوها را برایتان خواهانم .متشکرم.

منبع:

• In-Ki- Joo, Impact of COVID-19 Pandemic on Reporting and Assurance, IFAC, April 2020
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در
گرد

مسایل خاص برای درنظر گرفتن
استاندارد بینالمللی
حسابرسی مربوط

اظهارنظر و گزارشگری

نسبت به صورتهای مالی
(شامل موضوعهای کلیدی
حسابرسی)

استاندارد بینالمللی
حسابرسی 700

• تمرکز بر موضوعهایی که بتوان نتیجهگیری کرد ،شامل اینکه
به همه جنبههای کلیدی حسابرسی بهطور مناسب پرداخته شده
باشد:

عرصههایی که ممکن است الزم باشد مدیریت ،بهدلیل ماهیت
ب ه
سرعت درحال تغییر این موضوع ،شواهد بیشتری فراهم سازد؛

موارد ابهام جدید ب هعنوان نتیجه کووید  ،19برای مثال ،تغییرات
م
ناسبی برای شناسایی هر نوع ابهام بیشتر در محاسبه براوردهای

حسابداری ،انجام شده باشد (شامل محاسبات کاهش ارزش)؛
پیامد قوانین و مقررات جدید یا بازنگریشده بر صورتهای مالی.

(تجدیدنظرشده) و استاندارد
بینالمللی حسابرسی 701
)ISA 700 (Revised
and ISA 701

• هرجا کاربردپذیر باشد ،موضوعهای کلیدی جدید در گزارش
حسابرس منظور شود (برای مثال ،موضوعهایی که سطح الزام

حسابرس برای اعمال توجه بیشتر بهدلیل آثار کووید  19را باال
میبرد).

CO-

ing Audit Environment Due to the Impact of

• IAASB, Highlighting Areas of Focus in an Evolv
VID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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منبع:
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مدیریت مالی عمومی ،مهمتر از همیشه

سخنرانی پایانی آلن جانسون ) (Alan Johnsonنایبرییس فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACدر سمینار اینترنتی جهانی انجمن
حسابداران رسمی هند ) (ICAIدرباره کووید (COVID-19) 19

بعدازظهر و عصر شما شرکتکنندگان از سراسر جهان در سمینار اینترنتی ،بهخیر .من آلن جانسون ) ، (Alan Johnsonنایب رییس
فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACهستم ،و مفتخرم که امروز از من خواسته شده سخنان پایانی را ایراد کنم.
در ابتدا میخواهم از آتول کومار ) (Atul Kumarرییس و نیهار جامبوساریا ) (Nihar Jambusariaنایبرییس انجمن حسابداران رسمی
هند ،ارائهدهندگان بســیار و شرکتکنندگان مخاطب تشکر کنم .انجمن حســابداران رسمی هند ،عضو خیلی فعال و مهم فدراسیون بینالمللی
حسابداران است و برگزاری این سمینار اینترنتی برای گفتگو درباره بعضی از موضوعهای مربوط در این زمانهای چالشی ،یک ابتکار بزرگ بود.
بهویژه خوشحالم که دکتر اینکیجو ) (In-Ki Jooرییس فدراسیون بینالمللی حسابداران و تام سیدنشتاین )(Tom Seidenstein

رییس هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBتوانستند امروز در این سمینار شرکت کنند.
همچنین از ســخنرانان هندی و بینالمللی تشکر میکنم که در روز دوشنبه عیدپاک وقت گذاشتند تا دیدگاههایشان درباره اثر همهگیری
کووید  19بر گزارشــگری و اطمینانبخشی را بهاشتراک بگذارند .ما سخنان سخنرانانی
از چهار قاره شامل آسیا ،استرالیا ،اروپا و امریکای شمالی ،از همکارانمان در کره ،هند،
اندونزی ،ســریالنکا ،مالزی ،میانمار ،دوبی ،استرالیا ،اسپانیا ،ایرلند ،بریتانیا ،رومانی،
ایاالت متحد و کانادا را شنیدیم.
دیدگاههایی که طی سهســاعت آخر بهاشــتراک گذاشته
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شــد ،جالبترین دیدگاهها بود ،اما ازنظــر تنوع دیدگاههای
جغرافیایی کمتر نبود.
این نشــاندهنده قدرتجمعــی حرفه جهانی
ماســت کــه در زمــان نیــاز گردهــم میآییم تا
نظراتمان را که ناشــی از چشماندازهای متفاوت
و متنوع ماســت ،بهاشتراک بگذاریم .این قدرت
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یک حرفه جهانی است که درنظر دارد نقش ما را برای فعالیت

بهدســت آید .اما میدانیم که تا االن میزان خسارت در سراسر

همیشگی در جهت منافع همگانی ،ارتقا دهد.

جهــان درخورتوجه بوده اســت ،و میلیونها نفر ،اگــر میلیاردها

سمینار اینترنتی امروز چند مورد را بسیار روشن کرد:
• حسابرسی باکیفیت ،و درواقع کار حرفه ما بهطور کلی،

نباشد ،بهمیزان درخورتوجهی زیر تاثیر قرار خواهند گرفت.
در نظر دارم در نتیجهگیری ســمینار اینترنتــی امروز ،چند

بهاندازه همیشه برای کارکرد سالم بازارهای سرمایه و اقتصاد

نکته را مطرح کنم.

جهانی اهمیت دارد.

 -1اول ،مهارتهای حرفهای و مشاوره ما هرگز مهمتر از

• کار ما بههمان اندازه برای صنایع چندملیتی مهم است

این نبوده است .ما باید به هدایت دولتهایمان ،کسبوکارهای

که برای کسبوکارهای کوچک و بهنوبهخود برای جوامع،

بزرگوکوچک ،و درواقع افراد عضو جامعه در برنامهریزی

خانوادهها و افراد اهمیت دارد.

فراتر از بحران ،بهمنظور پشتیبانی از باز ازسرگیری فعالیت

• همه ما در حال رویارویی با مسائل مشابه در سراسر جهان

اقتصادی ،کمک کنیم.

هستیم ،اگر چه در مسیرهای متفاوت.

 -2دوم ،ما همچنین خواهیم دید که مدیریت مالی بخش

• ما فرصت و مسئولیت چشمگیری برای پرهیز از پاسخهای

عمومی مهمتر از هر زمان دیگری در گذشته خواهد بود،

چندپاره به موقعیتهای کنونی داریم.

زیرا از دولتهای سراسر جهان خواسته شده که از شهروندان خود

• و ،تنها راه برای کاملکردن حقیقی ماموریت ما در اقدام

بهروشهای بیسابقه و اغلب بدون زیرساخت یا استانداردهایی

در جهت منافع همگانی ،اقدام هماهنگ است ،نه بهعنوان

برای انجام این کار ،حمایت کنند .دوباره ،این موضوع نهتنها

واحدهای جداگانه.

فرصتی برای حرفه فراهم میکند ،بلکه مسئولیتی مهم نیز بر

من زیرتاثیر پاســخی که حرفه تاکنون به موقعیت کنونی ما

دوش آن میگذارد.

داده اســت قرار گرفتهام .میبینم که بهسرعت و مصمم پاسخ

مــا باید به مبارزه بــرای پیشــرفت در مدیریت مالی بخش

میدهیم ،و همه را تشــویق میکنم که در این مســیر بمانیم.

عمومــی ادامه بدهیــم ،ازجملــه بهکارگیری اســتانداردهای

چالشــهایی که همه ما درنتیجه بحران کووید  19با آن روبهرو

بینالمللی حسابداری بخش عمومی ،برای کمک به دولتها تا

میشــویم ،حرفه را فــرا میخواند کــه کاری را انجام دهد که

میدان دید گستردهتری نســبت به منابع و تعهدات خود داشته

بهبهترین شــکل میتوانیــم انجام میدهیم؛ یعنی اســتفاده

و بر اساس مدیریت مالی صحیح تصمیم بگیرند ،تا به آنها در

از مهارتهــا و تخصص بــرای اندرزدادن و حمایــت از دولتها،

انتقال خدمات بهتر به جوامع کمک کنیم.

کســبوکارهای بزرگوکوچک ،کارآفرینهــا و اعضای جامعه

تســهیل مدیریت اثربخــش داراییهای عمومی ،همیشــه

بهطور کلی برای ترسیم مسیرهایی برای بهبودی از آثار جدی

بخشی از ماموریت هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری

کووید  19در سراسر جهان.

بخش عمومی بوده اســت و آنها همکاری نزدیکی با دولتها و

روشــن است که جهان برای یک همهگیری از این نوع آماده
نبود .ارزیابیهای ما از ریسک ،بهطور رضایتبخش این بحران
روشــن کافی نبوده است .آنچه باید انجام دهیم این است که از
موقعیتی که در آن هســتیم درســهایی بگیریم و اطمینان پیدا
کنیم که برای بحرانهای جهانی در آینده آمادگی بیشتری داریم.
این ممکن نیســت که بگوییم قرنطینه تــا چه زمانی بهطول
میانجامد ،یا درواقع چه مقدار خســارت به اقتصادها و معیشت
مردم وارد میشود ،و چقدر طول میکشد تا بهبودی بهطور کامل

عضوی از یک حرفه جهانی هستم که
در جامعه بسیار خوب عمل میکند تا
جهان را تبدیل به جای بهتری کند
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را پیشبینی نکرده بود ،و درجایی که کرده بود اثر کاهنده بهطور

افتخار میکنم که
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باید
به مبارزه برای پیشرفت در
مدیریت مالی بخش عمومی
ادامه بدهیم

از ما تالش میکنند .ما به آنها یک قدردانی بزرگ بدهکاریم،
بدهی که شاید هیچوقت نتوانیم بهطور کامل آن را بپردازیم.
من متقاعد شــدهام که حرفه جهانی ما هرگز نقشــی تا این
اندازه مهم برای حمایت از جامعه در مهار این چالش جهانی و
کمک به دولتها و کسبوکارها در ناوبری مسیر بهسوی بهبودی
نداشته است .شایستگیهای حرفهای ما ،مجموعهای از دانش
و تواناییهای حرفــهای ،همراه با رفتارهــای درونفردی ،که
همه برمبنــای رفتار اخالقی ما بنا شــدهاند ،اکنون بهشــدت
مربوط هستند .نقش ما بهعنوان مشاوران مورداعتماد هرگز

دیگر ذینفعان دارند تا بهتسهیل استقرار عملی استانداردهایشان
کمک کنند.

مهمتر از این نبوده است.
ما باید بــا جدیت بر کاری که انجــام میدهیم تمرکز کنیم،

نکتهای که بهروشــنی در این بحران مشــخص شد این بود

کــه بههمان انــدازه در ســمت دیگر این همهگیــری هولناک

که دولتها بهطور کلی بهاندازه کافی در خدمات عمومی ابتدایی

اهمیــت دارد :آنجا که دولتهــا به ســازوکارهایی برای فراهم

ســرمایهگذاری نکردهاند ،که تا قسمتی بهدلیل کمبود منابع یا

کردن حمایت مالی از سامانهها و شهروندان نیاز دارند؛ آنجا که

دیگر اولویتهای سیاسی بوده است.

اقتصادها شــروع به بهبودی میکنند؛ آنجا که کسبوکارها به

ما باید بهدقت بر این پرســش تمرکز کنیــم که در کمک به
ارتقای پاســخگویی بخــش عمومی و تضمیــن اینکه برای
تقویــت خدمات عمومــی در همهجای جهان ســرمایهگذاری

جریان نقد برای بازسازی نیاز دارند  ...ما باید بهعنوان شریک
و حلکننده مشکالت در کنار آنها باشیم.
من امــروز از دنبالکردن این ســمینار اینترنتی لذت بردم و

صورت گرفته است ،حرفه ما چه نقشی باید ایفا کند.

افتخــار میکنم که عضوی از یک حرفه جهانی هســتم که در

 -3در پایان ،همینطور که جلو میرویم ،باید بر آموختههای این

جامعه بســیار خوب عمــل میکند تا جهــان را تبدیل به جای

بحران تمرکز کنیم ،با توجه به آمادهبودن برای مدیریت بحرانهای

بهتری کند.

جهانی؛ و فرایندهای مدیریت ریسک ما باید تقویت شوند.

دوباره از همه سخنرانان ،همه شرکتکنندگان از سراسر هند

ما نقــش مهمی برای کمــک به تقویت مدیریت ریســک

و بســیاری از دیگر کشــورهای جهان تشکر میکنم .امیدوارم

داریم ،ازنظر کمک به دولتها و کســبوکارها برای برنامهریزی

بتوانیم بهزودی از این بحران عبور کنیم .کووید  19بهما نشان

و آمادهشــدن برای باالترین ریسکها که ازنظر تناوب نادرند اما

داده است که همهگیریهای جهانی تمایز قائل نمیشوند و همه

آثار درخورتوجهی دارند.

ما اثر میپذیریم ،بعضی بهطور واضح بدتر از دیگران آســیب

قبــل از این که نتیجهگیــری کنم ،میخواهم بگویم بســیار
خوشــحالم که بســیاری از ما توانســتیم امروز اینجا باشــیم،

میبینند ،و این ربطی به جایگاه ما در جامعه ندارد.
همچنین امیــدوارم در آینده خــود را در جهانی منصفتر،
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اگرچه مجازی ،زیر این بهاین معناســت که ما ســالم هستیم.

مهربانتر و دلسوزتر بیابیم.

همچنین میدانیم که چقدر خوش اقبال هستیم ،و من به همه

مراقب خودتان باشید.

خانوادههایی در سراســر جهان میاندیشــم که عزیزان خود را

متشکرم.

بهطور ناگهانی ازدســت دادند .تردیدی نیســت که قهرمانان
امروز و فردا ،و اگر روراســت باشــم ،آینــده قابلپیشبینی،
پزشــکان ،پرســتاران ،کادر درمان ،محققین و دانشمندان ،و
همه کسانی هستند که برای نجات زندگیها و کمک به حفاظت

منبع:

• https://www.ifac.org/news-events/2020-04/pfm-moreimportant-ever
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• هرگونه نایکنواختی بین اطالعات ارائهشده بهوسیله واحد
تجاری در گزارش ساالنه و در صورتهای مالی درباره پیامد

( 720تجدیدنظرشده)

)ISA 720 (Revised

منبع:

تحوالت ناشی از کووید .19

ing Audit Environment Due to the Impact of

• IAASB, Highlighting Areas of Focus in an Evolv
COVID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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رهنمود حسابداری مربوط به کووید 19
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

هدف از تهیه این سند نشان دادن پیامدهای حسابداری اقدام دولت در رابطه با کووید  (COVID-19) 19است؛
ازجمله ،چگونگی برخورد استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی و سایر رهنمودهای هیئت در مقابله با
معامالت و رویدادهایی که در نتیجه همهگیری رخ میدهد.

این سند پرسشوپاسخ 1بهوسیله کارشناسان هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی) (IPSASBمنتشر شده
است تا بینشی نسبت به مسائل گزارشگری مالی مرتبط با واکنشهای دولت به کووید  ،19و استانداردهای بینالمللی حسابداری
بخشعمومی مربوط و سایر رهنمودهای موجود فراهم کند.
این سند ،یک بیانیه الزامآور از سوی هیئت نیست و با هدف اصالح یا لغو الزامات استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی
کنونی یا فراهمکردن رهنمود اضافی برای اســتقرار تهیه نشــده اســت .این سند بهعنوان یک ســند جامع قلمداد نمیشود و جایگزین
استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی نخواهد بود.

پیشینه

همهگیری کووید  19و مداخلههای دولتی 2بهمنظور کاهش آثار آن ،پیامدهای

مالی آنی و مستمر دارد .ماهیت و مقیاس این مداخلهها و همچنین آثار درازمدتتر
آنها در سراسر حوزههای گزارشگری به طورگستردهای فرق میکند.
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بههرصورت ،مداخلههای مالی درخورتوجهی که از سوی بسیاری از دولتها آغاز
شد ،بهاین معناست که اکنون گزارشگری مالی با مبنای تعهدی بیش از هر زمان دیگر
مورد نیاز است ،زیرا اطالعات بهتری برای تصمیمگیری ارائه میدهد ،شفافیت در
زمینه چگونگی اســتفاده از منابع عمومی را افزایش میدهد ،به شــهروندان اجازه
میدهد که از تصمیمگیرندگان حســاب بکشــند ،و دولتها را در موقعیتهای بهتری
قــرار میدهد تا به پیامدهای ترازنامهای همهگیری کرونا بپردازند .بنابراین اهمیت
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دارد که فرصت کنونی در جهت پذیرش و اســتقرار گزارشگری
مالی تعهدی در بخشعمومی حفظ شود.

بدون توجه به نوع مداخله دولــت در همهگیری کووید ،19
مهم اســت که دولتها پیامدها را بــر صورتهای وضعیت مالی و

این ســند پرسشوپاســخ به موضوعهایی کــه افراد ممکن

عملکــرد مالی درنظر بگیرند .بــرای تصمیمگیرندگان اهمیت

اســت بهدلیل کووید  19با آن مواجه شوند و پاسخهای مرتبط

دارد که از اطالعات مالی روزامد بهمنظور درک ظرفیت موجود

با حوزههای گزارشگری برای برخورد با همهگیری میپردازد.

برای مداخلههــای آینده هم طی دوره همهگیری و هم پس از

هرچند که این ســند کامل نیست ،اما تعدادی از استانداردهای

آن اطالع داشته باشند.

بینالمللــی حســابداری بخشعمومی را معرفــی میکند که

پرسش دوم :کدامیک از استانداردهای بینالمللی

ممکن اســت در راســتای مهــار پیامدهای اقتصــادی انواع

حسابداری بخشعمومی باید در رابطه با حسابداری

مختلف معامالت کاربرد داشــته باشــند .این سند یک مرجع

مخارج مستقیم دولت مورد توجه قرار گیرد؟

برای معامالت خاص نیســت و برای استفاده بهعنوان رهنمود

مرجع اصلی این رهنمود ،استاندارد بینالمللی حسابداری

کاربردی یا استقرار تهیه نشده است .شرایط و ضوابط معامالت

بخشعمومی (IPSAS19) 19با عنوان ذخایر ،بدهیهای

خاص میتوانند بسیار پیچیده و با دامنه گسترده باشند.

احتمالی و داراییهای احتمالی 3است که الزاماتی برای ارزیابی

پرسش اول :انواع مختلف مداخلههای مهم دولتها در

زمان شناسایی ذخیره برای مداخله اقتصادی برنامهریزیشده

راستای کاهش پیامدهای کووید  19کدامند؟

بهمنظور کاهش اثر مالی کووید  19ارائه میکند .در

آثار مالی کووید  19بهواقع سراسر جهان را دربر گرفته و

ژانویه  ،2020هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری

هیچ حوزه گزارشگری از آن در امان نمانده است .دولتها

بخشعمومی اصالحاتی برای استاندارد بینالمللی حسابداری

در پاسخگویی با سرعت عمل کردهاند و همزمان با تداوم

بخشعمومی 19منتشر کرد تا رهنمودی برای حسابداری

همهگیری ،مداخلههای اقتصادی نیز ادامه یافته است .نوع

خدمات فردی و جمعی فراهم کند .ایننوع خدمات بهمنظور

مداخلههای دولتها در حوزههای مختلف با هم متفاوت است،

رفع نیازهای جامعه درکل ،انجام میشود؛ مانند ارائه خدمات

اما بهصورت کلی به انواع زیر طبقهبندی میشود:

بهداشتی به افرادی که همهگیری بر آنها تاثیر داشته است.

• مخارج مستقیم دولت ،ازجمله فراهمساختن مراقبتهای

پرسش سوم :کدامیک از استانداردهای بینالمللی

بهداشتی برای آنهایی که در معرض بیشترین آسیب در این

حسابداری بخشعمومی مرتبطترین استاندارد برای

همهگیری بودند ،محدودکردن انتشار کووید  19از طریق

حمایت ارائهشده به افراد است؟

آزمایشگرفتن و تهیه تجهیزات حفاظتی ،اطمینانیافتن

دولتها ،برای کاهش تاثیر کووید  19بر شهروندان ،مداخلههای

از اینکه زنجیرههای عرضه فراهم است ،و اینکه افراد و

با گستره وسیع انجام میدهند ،ازجمله ،رسیدگی به مشکالت

خانوادهها به مقررات دولت پایبند هستند؛

کارکنانی که از سوی کارفرمایان بیکار یا اخراج میشوند یا

• حمایت از افراد ،ازجمله افزایش دسترسی به مزایای

خویشفرمایانی که بهواسطه محدودیتها نمیتوانند کار کنند.

اجتماعی ،نظیر حمایت درامدی ،و مزایای بیکاری ،تاخیر در

بنابراین رهنمــود ،در تعدادی از اســتانداردهای بینالمللی

• حمایت ازکسبوکارها و دیگر بنگاههای بخشعمومی،

 • استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی(IP� 42

ازجمله کمکهای بالعوض ،وامها ،سرمایهگذاری در حقوق

) SAS 42با عنوان مزایای اجتماعی 4و همانطور که در

مالکانه ،خرید داراییهای فرسوده ،و معافیت مالیاتی؛ و

باال اشاره شد ،رهنمود درباره استاندارد بینالمللی حسابداری

• حمایت از سامانههای مالی ،ازجمله ابزار سیاست پولی،

بخشعمومی 19با عنوان «ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای

اوراق
مثل کاهش نرخ بهره ،خرید اوراق قرضه دولتی و دیگر
ِ

احتمالی» ،با خدمات فردی و جمعی مرتبط هستند و:

پشتنویسیشده دولتی.

 -الزامات حسابداری بخشعمومی مربوط به انتقالهای

شماره  107خرداد و تیر 1399

مهلت پرداخت مالیات و تعویق اقساط مالیاتی؛

حسابداری بخشعمومی ممکن است مربوط باشد:

70

ضرورت دارد که بنگاهها
با استفاده از

پیشبینی جریانهای نقدی خروجی و ورودی آینده
اطالعات پایداری مالی درازمدت

تهیه کنند

شماره  107خرداد و تیر 1399

نقدی 5و سایر مزایای ارائهشده به افراد و یا خانوادهها را ارائه

بخشعمومی را حمایت میکند؟

میکنند تا اثر مخاطرات اجتماعی را کاهش دهند؛

براساس انواع مداخلههای مرتبط با کووید  19که انجام

 -الزامات حسابداری برای خدمات جمعی و خدمات فردی

شده است ،تعدادی از استانداردهای بینالمللی حسابداری

ارائهشده برای رسیدگی به نیازهای جامعه درکل را ارائه میکنند؛ و

بخشعمومی ممکن است مربوط باشند:

 -از آنجا که دولتها با افزایش مزایای دولتی مانند تضمین

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 19با عنوان

کمترین حد سطح درامد ،مداخلههایی در راستای کاهش آثار

«ذخایر ،بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی» رهنمودی

منفی کووید  19انجام میدهند ،این دو استاندارد ممکن است

را برای ارزیابی زمانی ارائه میدهد که باید برای مداخله

مربوط باشند.

اقتصادی برنامهریزیشده برای کاهش اثر مالی کووید 19

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی39

ذخیره شناسایی شود.

) (IPSAS 39با عنوان مزایای کارکنان ،6برای مرخصی

• پیشنویس پیشنهادی  (ED 70) 70با عنوان درامد

استعالجی اضافی و پرداخت اضافی به کارکنان بنگاههای

با تعهدات عملکردی 8و پیشنویس پیشنهادی (ED 71) 71

بخشعمومی کاربرد دارد .افزون براین ،شرایط منفی بازار

با عنوان درامد بدون تعهدات عملکردی 9همزمان با

ممکن است نشانهای از لزوم اندازهگیری دوباره داراییها و

پیشنویس پیشنهادی 72منتشرشد .براساس برنامههای

بدهیهای برنامههای بلندمدت مزایای کارکنان باشد.

مداخله در همهگیری کووید  19که دریافتکننده را ملزم به ارائه

• هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی

کاال یا خدمت بهجای آن نمیکند ،دریافت انتقالها براساس

بهتازگی پیشنویس پیشنهادی  (ED 72) 72باعنوان

پیشنویس پیشنهادی  71بهاحتمال زیاد بهعنوان درامد تلقی

هزینههای انتقال 7را که هنوز به استاندارد نهایی تبدیل

میشود .در این مورد باید یاداور شد که حسابداری درامد انتقالی

نشده است ،منتشر ساخت .این پیشنویس برای اولینبار

بر اساس پیشنویس پیشنهادی  ،71و همچنین استاندارد

درباره شناسایی و اندازهگیری هزینههای انتقال رهنمود

بینالمللی حسابداری بخشعمومی(IPSAS 23) 23

بخشعمومی ارائه میکند ،که درباره هزینههای غیراز مالیات

10

موجود با عنوان درامد حاصل از معامالت غیرمبادلهای

است که در آن ،یک کاال ،خدمت یا دیگر داراییها بدون

(مالیات و انتقالها) ،بهطور ویژه برای بخشعمومی تهیه شده

دریافت مستقیم هرگونه کاال ،خدمت یا دیگر داراییها بهجای

است و بنابراین با حسابداری کمکهای اهدایی دولت براساس

آن ،به واحدتجاری دیگر ارائه میشود.

استاندارد بینالمللی حسابداری  (IAS 20) 20با عنوان

رهنمود پیشنویش پیشــنهادی  72بهاحتمال برای انتقال

حسابداری کمکهای اهدایی دولت و افشای کمکهای

منابع از دولتها به افراد و همچنین کسبوکارها و دیگر سطوح

دولت 11که دیدگاهی شرکتی دارد ،فرق میکند.

دولت در واکنش به همهگیری کووید  19کاربردپذیر است.

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی34

پرسش چهارم :کدامیک از استانداردهای بینالمللی

) (IPSAS 34با عنوان صورتهای مالی جداگانه ،12استاندارد

حسابداری بخشعمومی ،کسبوکارها و دیگر واحدهای

بینالمللی حسابداری بخشعمومی (IPSAS 35) 35با

71

عنوان صورتهای مالی تلفیقی 13و استاندارد بینالمللی

ابزار مالی :افشا ،21استاندارد بینالمللی حسابداری

حسابداری بخشعمومی (IPSAS 36) 36با عنوان

بخشعمومی (IPSAS 41) 41با عنوان ابزار مالی،22

سرمایهگذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص14و

شامل الزاماتی هستند برای شناسایی و اندازهگیری کاهش

استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی37

ارزش داراییهای مالی مانند حسابهای دریافتنی یا وامهایی

) (IPSAS 37با عنوان مشارکتها15و استاندارد بینالمللی

که وصول آنها بهدلیل شرایط مالی منفی سختتر شده است.

حسابداری بخشعمومی (IPSAS 38) 38با عنوان افشای

• اطالعات بیشتر مربوط به بازسازی وام حکومتی در سند پرسشوپاسخ

منافع در سایر واحدها ،16رهنمود درباره حسابداری منافع در

با عنوان حسابداری برای بازسازی وام حکومتی بر اساس

دیگر واحدها ارائه میکنند .این استانداردها ممکن است به

استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی 23موجود است.

پیامدهای حسابداری مداخلههای همهگیری کووید  19مربوط

ِ
رهنمود مربوط به انواع مشخص
پرسش ششم :افزون بر

باشند ،مانند ایجاد نهاد دولتی تازهتاسیسشده بهمنظور توزیع

مداخلههای مرتبط با کووید  19که در پرسشهای  2تا

یا امدادرسانی ،یا بهمنظور ارزیابی اینکه آیا سرمایهگذاری در

 5مطرح شد ،کدامیک از استانداردها با توجه به نحوه

سایر واحدها (همانند موقعی که دولت سرمایهگذاری در سهام

برخورد حسابداری برای مداخلههای مرتبط با کووید

انجام میدهد) منجر به تغییر نوع کنترل میشود.

 ،19در صورتهای مالی با مقاصد عمومی ،بهاحتمال زیاد

• اطالعات بیشتر درباره سازگاری استانداردهای بینالمللی

بیشترین ارتباط را دارد؟

حسابداری بخشعمومی برای مقاصد تلفیق ،و واحدهای

پاسخ دقیق به این پرسش بستگی به تاثیر کووید  19و

تجاری بخشعمومی در سند پرسشوپاسخ )(Q&A

مداخلههای خاص دولت در هر حوزه گزارشگری دارد.

با عنوان بنگاههای متعلق به دولت و صورتهای مالی

بههرحال ،استانداردهای زیر بهاحتمال زیاد در تهیه اطالعات

تلفیقی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری

درباره پیامدهای کووید  19و در حسابداری برای تاثیر

بخشعمومی 17در دسترس است .این اطالعات ممکن است

برنامههای دولتی مرتبط با آن ،مهم هستند.

در مواردی سودمند باشد که شرکت خصوصی بهدلیل ماهیت و

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی1

میزان حمایت دولت تبدیل به شرکت متعلق به دولت میشود.

) (IPSAS 1با عنوان ارائه صورتهای مالی

پرسش پنجم :کدام استانداردهای بینالمللی حسابداری

است بر موارد افشای مهم واحد تجاری تاثیر بگذارد .برای

بخشعمومی به حمایت از سامانههای مالی مرتبط است؟

مثال ،با توجه به بیاطمینانی در مقدار و زمانبندی مربوط

مانند دوره بحران وامهای حکومتی ،18دولتها در بیشتر اوقات

به مداخلههای مالی مرتبط با کووید  ،19بیاطمینانی در

با همکاری بانک مرکزی ،رویکردهای متعددی را برای تامین

براورد ،بهاحتمال افزایش مییابد .افزون براین ،استاندارد

مالی نیازهای مالی بهشدت افزایشیافته خود ،و همچنین

بینالمللی حسابداری بخشعمومی 1شامل رهنمودی برای

حمایت از اقتصاد خود بهکار میگیرند .رهنمود استانداردهای

ارزیابی احتمال تداوم فعالیت واحدتجاری است ،که درصورت

بینالمللی حسابداری بخشعمومی که احتمال مربوطبودن

بدترشدن وضع نقدینگی ،ممکن است نیاز به ارزیابی باشد.

آنها زیاد است ،شامل موارد زیر است:

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی،(IPSAS 14) 14

• مجموعه استانداردهای مربوط به ابزار مالی ،استانداردهای

با عنوان رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری  ،رهنمود در

بینالمللی حسابداری بخشعمومی(IPSAS 28) 28

مورد چگونگی برخورد با رویدادهایی فراهم میکند که پس از

با عنوان ابزار مالی :ارائه ،19استاندارد بینالمللی

تاریخ گزارشگری ،اما پیش از تاریخ صدور مجوز انتشار صورتهای

حسابداری بخشعمومی  (IPSAS 29) 29با عنوان ابزار

مالی اتفاق میافتند .این رهنمود زمانی مربوط خواهد بود که

مالی :شناخت و اندازه گیری ،20استاندارد بینالمللی

مداخلهها پس از تاریخ گزارشگری انجام شده باشد .استاندارد

حسابداری بخشعمومی (IPSAS 30) 30با عنوان

بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،14رویدادهای تعدیلی را،

24

ممکن
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که تغییر در متن صورتهای مالی را الزامی میسازند و رویدادهای

به ناچار ،کووید  19تاثیر مهمی را بر فعالیتهای واحدتجاری

غیرتعدیلی را ،که افشا بههمراه بیان مقداری براوردها هرجا که

خواهد داشت ،راهبرد رویه پیشنهادی  (RPG 2) 2با عنوان

ممکن باشد الزامی میسازند ،از هم تمیز میدهد.

بحثوتحلیل صورتهای مالی 31رهنمودی ارائه میدهد که

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی16

ممکن است مشــخص کند که چگونه همهگیری کووید  19بر

) (IPSAS 16با عنوان سرمایهگذاری در امالک ،26برای

وضعیت مالــی ،عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحدتجاری

تعیین ارزش امالک نگهداریشده برای درامد اجارهبها یا

تاثیر گذاشــته اســت .آثار بیســابقه کووید  19مخاطرات و

باالرفتن ارزش سرمایهای ،بهکار میرود ،که احتمال دارد ارزش

ابهاماتی برای منابع مالی واحدهای تجاری ایجاد کرده اســت

آن بهدلیل بیاطمینانی ناشی از کووید  19کاهش یافته باشد.

که هنوز در دست ارزیابی است .بحثوتحلیل صورتهای مالی

• استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی21

ممکن است برای فراهمســاختن توضیح بیشتر نسبت به آن

) (IPSAS 21با عنوان کاهش ارزش داراییهایی که مولد

چه در صورتهای مالی آمده است ،بهکار برده شود تا مخاطرات

وجه نقد نیستند 27و استاندارد بینالمللی حسابداری

بخش عمومی  (IPSAS 26) 26با عنوان کاهش ارزش

داراییهای مولد وجه نقد ، 28ممکن است برای داراییهایی
کاربردپذیر باشد که بهدلیل اقدامی نظیر فاصلهگذاری فیزیکی
تعطیل یا بدوناستفاده شدهاند.

و ابهامات ،چگونگی مدیریتکردن آنها ،و همچنین چگونگی
تغییرات آنها در دورههای گزارشگری را بادقت تشریح کند.

پرسش هشتم :چه رهنمودی وجود دارد تا پیامدهای
کلی درازمدتتر کووید  19بر تامین مالی دولت را

بهطورکامل شفاف کند؟

شماره  107خرداد و تیر 1399

• اطالعات بیشتر برای ارزیابی تاثیر کووید  19و اینکه چه

در سراسر جهان دولتها برای محافظت از افراد ،خانوادهها و

مداخلههایی در این ارتباط دارای اهمیت هستند ،در سند

کسبوکارها در برابر بدترین آثار مالی همهگیری کووید ،19

پرسشوپاسخ با عنوان کاربرد مفهوم اهمیت در تهیه

گسترهای از ابتکارهای سیاستی را پیاده کردهاند .پیامدهای

صورتهای مالی 29در دسترس است.

مالی این اقدام که با دشواری بهدست آمده است برای سالهای

پرسش هفتم :چه رهنمودی وجود دارد که ممکن است

زیادی احساس خواهد شد .با وجود آنکه صورتهای مالی

در رابطه با گزارشگری گستردهتر از صورتهای مالی،

زیربنای گزارشگری مالی درست هستند ،اما این صورتها

سودمند باشد؟

نمیتوانند تمام اطالعاتی را که شهروندان برای ارزیابی

در نتیجه کووید  ،19هدفهای دولتها و سایر بنگاههای

وضعیت مالی دولتها و سایر بنگاههای بخشعمومی به آن نیاز

بخشعمومی برای ارائه خدمات ،دچار تغییر خواهد شد ،زیرا

دارند ،فراهم آورند .ضرورت دارد که برای تکمیل صورتهای

منابع بهمنظور کاهش آثار همهگیری بر افراد و خانوادهها ،تجهیز

مالی ،بنگاهها با استفاده از پیشبینی جریانهای نقدی خروجی

میشود .بهاحتمال زیاد برنامههای جدیدی طراحی خواهد

و ورودی آینده بر مبنای فرضیههای سیاستی کنونی با افق

شد و سازوکار ارائه خدمات موجود دوباره پیکربندی میشوند.

زمانی ازپیشتعیینشده ،اطالعات پایداری مالی درازمدت

راهبرد رویه پیشنهادی  ،(RPG 3) 3با عنوان گزارشگری

تهیه کنند .رهنمود رویه پیشنهادی  (RPG 1) 1با عنوان

اطالعات عملکرد خدمات ،30چارچوبی مبتنیبراصول برای

گزارشگری پایداری درازمدت منابع مالی بنگاه ،32در

گزارشگری هدفهای خدمات و میزان دستیابی به هدفهای

اینباره رهنمود ارائه میکند که چگونه این پیشبینیها ممکن

خدمات ارائه میدهد .راهبرد رویه پیشنهادی  ،3شرایطی را

است تنظیم و فرضیات مبنای آنها افشا شوند.

بحث میکند که هدفهای ارائه خدمات در دوره گزارشگری،
تغییر میکند .این راهبرد به واحدهای تجاری اجازه میدهد
که شکلبندی گزارشگری و انتخاب شاخصهای عملکرد را با
توجه به شرایط خود تنظیم کنند.

پرسش نهم :آیا استانداردهای بینالمللی حسابداری

بخشعمومی الزامات خاصی برای وامهای ارائهشده
در شرایط غیربازار دارد که در حال حاضر بهمنظور

محدودساختن پیامدهای کووید  19صادر شده است؟
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استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی 29و 41

را تنها در مواقعی شناســایی کند که شواهد واقعی وجود داشته

دارای رهنمود کاربردی ویژه بخشعمومی در زمینه وامهای

باشد تا نشان دهد که رویداد زیان رخ داده است ،حتی اگر زیان

ممتاز است؛ وامهایی که با شرایط غیربازار اعطا شدهاند .در

برای مدتی محتمل بوده باشد .رویداد زیان ممکن است شامل

حال حاضر چنین وامهایی از سوی دولتها واگذار میشود تا با

موارد زیر باشد:

پیامدهای اقتصادی منفی کووید  19مقابله شود و بهاحتمالزیاد

• مشکل مالی بااهمیت مربوط به وامدهنده یا وامگیرنده؛

این وامها گستردهتر خواهند شد.

• نقض قرارداد؛

وام ،زمانی ممتاز بهحساب میآید که قیمت معامله بر مبنای

• وامدهنده امتیاز اعطا میکند؛

شــرایط قراردادی ،معادل ارزش منصفانه وام نباشد .وامهای

• احتمال برود که وامگیرنده در حال ورشکستگی یا درگیر نوع

ممتاز ،به ارزش منصفانه شناســایی میشــوند و تفاوت میان

دیگری از بازسازماندهی مالی شده است؛

قیمت معامله و ارزش منصفانه مطابق با اســتاندارد بینالمللی

• ازبینرفتن بازار فعال برای آن دارایی مالی بهدلیل مشکالت

حسابداری بخشعمومی 23با عنوان «درامد ناشی از معامالت

مالی؛ یا

غیرمبادلهای (مالیاتها و انتقالها)» بهحســاب گرفته میشــود.

• دادههای قابلمشاهده نشان میدهند که کاهش قابلاندازهگیری

وام پــس از آن ،با اســتفاده از روش نرخ بهــره موثر بهبهای

در براورد جریانهای نقدی آینده در گروهی از داراییهای مالی از

مستهلکشــده اندازهگیری میشــود .رهنمود بهکارگیری ،در

زمان شناسایی اولیه آن داراییها وجود دارد.

اســتاندارد بینالمللی حســابداری بخشعمومی ،41وامهای

در واکنش به بحران مالی جهانی ســال  ،2008اســتاندارد

ممتاز را از بخشــش بدهی متمایز میکند .این امر مهم اســت

بینالمللی حسابداری بخشعمومی ،41مدل زیان موردانتظار

زیرا بسته به اینکه شرایط غیربازاری توافق بهعنوان بخشی از

را بــهکار میگیرد .بهکارگیری این مدل آیندهنگر مســتلزم آن

اندازهگیری اولیه وام ممتاز ،یا بهعنوان بخشــی از اندازهگیری

اســت که واحد تجاری همیشــه کاهــش ارزش موردانتظار را

بعــدی ،یا قطع شــناخت وام موجود محســوب میشــود ،بر

شناسایی کند .برخالف مدل زیان تحملشده ،هیچ رویدادی

اندازهگیــری اثر میگــذارد .قصــد از وامهای ممتــاز از ابتدا،

وجود ندارد که محرک شناسایی زیان اعتباری باشد.

فراهمســاختن منابعی با نرخهای غیربازار اســت .بخشــش
بدهیها ،نتیجه اصالحکردن قراردادهای وام موجود اســت ،که
از ابتدا بر اساس شرایط بازار اعطا شدهاند.
پرسش دهم :پرسش پنجم نشان میدهد که الزامات
مربوط به کاهش ارزش در مجموعه استانداردهای ابزار
مالی گنجانده شدهاند .چه موقعی باید کاهش ارزش
داراییهای مالی موجود شناسایی شوند و زیانها تا چه
اندازه با اهمیت خواهند بود؟
پاسخ این پرسش بستگی دارد به اینکه آیا استاندارد بینالمللی
بینالمللی حسابداری بخشعمومی 41که به تازگی منتشر شده
است .هر دو استاندارد دارای الزاماتی قوی برای کاهش ارزش
هستند ،با وجود این ،این الزامات با یکدیگر فرق دارند.
استاندارد بینالمللی حسابداری بخشعمومی 29مدل زیان
تحملشــده را بهکار میبرد .واحد تجــاری باید کاهش ارزش

گزارشگری مالی با مبنای تعهدی
بیش از هر زمان دیگر
مورد نیاز است
زیرا
اطالعات بهتری برای تصمیمگیری
ارائه میدهد
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حسابداری بخشعمومی 29بهکار گرفته میشود یا استاندارد

اکنون
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بدون توجه به اســتاندارد بهکار گرفتهشده و با توجه به وضع
دشــوار اقتصادی مرتبط با کووید  ،19واحدهای تجاری الزم
اســت سبد داراییهای مالی خود را بازبینی و ارزیابی کنند که آیا
کاهش ارزش ضروری است.

پانوشتها:

2- Government Interventions
3- Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets
4- Social Benefits

پرسش یازدهم :آیا میان استانداردهای بینالمللی

5- Cash Transfers
6- Employee Benefits

حسابداری بخشعمومی و استانداردهای گزارشگری

7- Transfer Expenses

مالی ) (IFRSتفاوتی وجود دارد که باید در هنگام

8- Revenue with Performance Obligations

تعیین نحوه برخورد حسابداری برای مداخلههای
مربوط به کووید  19مورد توجه قرار گیرد؟

)1- Questions and Answers (Q&A

9- Revenue without Performance Obligations
10- Revenue from Non-Exchange Transactions
11- Accounting for Government Grants and Disclosure

بهطورکلی خیر .زیرا بسیاری از استانداردهای بینالمللی

of Government Assistance

حسابداری بخشعمومی از استانداردهای بینالمللی گزارشگری

12- Separate Financial Statements
13- Consolidated Financial Statements

مالی موجود برگرفته شدهاند؛ اگر مربوط باشند و با استفاده از

14- Investments in Associates and Joint Ventures

«فرایند بازنگری و اصالح اسناد هیئت استانداردهای بینالمللی

15- Joint Arrangements

حسابداری» تهیه شده باشند .با وجود این ،مجموعه استانداردهای

16- Disclosure of Interests in Other Entities

بینالمللی حسابداری بخشعمومی دارای رهنمود بهطور کامل

17- State Owned Enterprises and IPSAS-based Consolidated Financial Statements

ویژه بخشعمومی در زمینه معامالت است ،ازجمله کاهش ارزش

18- Sovereign Debt Crisis

داراییهایی که مولد وجه نقد نیستند ،مزایای اجتماعی و خدمات

19- Financial Instruments: Presentation
20- Financial Instruments: Measurements

جمعی و فردی .درباره این موضوعها در باال بهطورخالصه در

21- Financial Instruments: Disclosures

پرسشهای  3 ،2و  6بحث شد .افزون براین ،همانطور که در

22- Financial Instruments

پرسش  4بیان شد ،پیشنویس پیشنهادی  71دارای رهنمود ویژه

23- Accounting for Sovereign Debt Restructurings Under
IPSAS

بخشعمومی است که با حسابداری درامدهای انتقالی مرتبط

24- Presentation of Financial Statements

است ،که تفاوت بااهمیتی با نحوه برخورد براساس استاندارد

25- Events After the Reporting Date

بینالمللی حسابداری  20دارد .همچنین پرسش  9اطالعاتی

26- Investment Property
27- Impairment of Non-Cash-Generating Assets

درباره حسابداری وامهای ممتاز براساس استانداردهای بینالمللی
حسابداری بخشعمومی ارائه میدهد.

28 - Impairment of Cash-Generating Assets
29- The Application of the Concept of Materiality to the
Preparation of Financial Statements

نگاه به آینده

از آنجا که دولتها همچنان به کووید  19واکنش نشان میدهند
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و اقدام جدیدی را برای کاهش تاثیر آن بر شهروندان انجام
میدهند ،احتمال دارد که پیامدهای بیشتری برای گزارشگری

30- Reporting Service Performance Information
رهنمود رویه پیشنهادی  ،3درباره گزارشگری مالی بیرون از صورتهای

مالی اصلی رهنمود ارائه میکند.

31- Financial Statement Discussion and Analysis
32- Reporting on the Lon-Term Sustainability of an
Entity’s Finances

مالی کنونی و درازمدت در پیش باشد .کارشناسان هیئت
استانداردهای بینالمللی حسابداری بخشعمومی به نظارت
خود بر وضعیت موجود ادامه خواهند داد و در صورت نیاز این
سند را بهروزرسانی خواهند کرد.

منبع:

• COVID-19: RELEVANT IPSASB ACCOUNTING

GUIDANCE, www.ifac.org. 2020
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پیا

مدهای

ک
ووید 19
60
ISA 5

پا

در
گرد

مسایل خاص برای درنظر گرفتن

استاندارد بینالمللی
حسابرسی مربوط

مسئولیتهای حسابرس در
ارتباط با رویدادهای پس

• توجه به این که جابهجایی سررسید گزارشگری ،دوره را
برای رویدادهایی که بین تاریخ صورتهای مالی و تاریخ
گزارش حسابرس رخمیدهند ،افزایش میدهد (و درنتیجه

ریسکهای مرتبط را).

از تاریخ صورتهای مالی
استاندارد بینالمللی
حسابرسی 560
ISA 560

• شناسایی رویدادهای بااهمیت پس از تاریخ ترازنامه
مرتبط با کووید  ،19و این که آنها در صورتهای مالی در

ارتباط یا چارچوب گزارشگری مالی مربوط ،بهطور مناسب
مطرح شده یا افشا شده باشند.

منبع:

COing Audit Environment Due to the Impact of
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• IAASB, Highlighting Areas of Focus in an Evolv
VID-19, Staff Audit Practice Alert, March 2020
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بحران کرونا 15 :اقدام برای
محافظت از بنگاههای
کوچکومتوسط

همهگیری ویروس کرونا در حال افزایش بهای الگوی فوریتهای

اتحادیه اروپا ،توصیه میکند که  15اقدام زیر را در نظر داشته

بهداشتی و سالمت جهانی است .بحران و اقدامی که دولتهای

باشند .سازمان ،همچنین از سیاستگذاران میخواهد که هرجا

سراسر جهان برای مهار آن انجام میدهند ،همچنان هزینههای

ممکن است اقدام در سطح اتحادیه اروپا اثربخشتر باشد،

سنگینی بر اقتصاد تحمیل میکند .متاسفانه ،پیامدهای منفی

اعالم کنند.

بهطور عمقی بر بنگاههای کوچکومتوسط اثر میگذارد.

 -1شناسایی کنید که کدام بخشهای اقتصادی پرریسکتر

سازمان حسابداری اروپا ) (AEشامل  1میلیون حسابدار

هستند و کدام بخشها از کمک شرکای تجاری مهم و بازخورد

اروپایی است ،و  51نهاد حســابداری حرفهای در  35کشور را

از طرف دیگر شرکتکنندگان بازار ،اثر مستقیم کمتری

دربــر میگیرد .این ســازمان دولتهای ملــی و نهادهای عضو

پذیرفتهاند .حرفه حسابداری ممکن است واسطه سودمندی

اتحادیه اروپا ) (EUرا فراخوانده است تا به مبارزه بنگاههای

برای ارزیابی چگونگی اثرپذیری شرکتها باشد.

کوچکومتوسط در این زمان دشوار کمک کنند.

 -2پشتیبانی افزوده برای بخشهای پرریسک فراهم

بنگاههای کوچکومتوسط اکنون به پشتیبانی
عمومی نیاز دارند

کنید (برای مثال بخشهای پذیرایی ،خردهفروشی محصول
غیرضروری ،و سرگرمی) و چگونگی اثرگذاری بر بخشهایی
که کمتر بهطور مستقیم تاثیر پذیرفتهاند را زیرنظر بگیرید.

زمانی که درامد کسبوکارهای کوچکتر بهمیزان درخورتوجهی

 -3برنامههای حفظ شغل بهکار بگیرید و به بنگاههای

کاهش پیدا کند یا بهطور کلی از بین برود ،آنها فاقد ذخیره مالی

کوچکومتوسط با برنامههای پرداخت مرخصی استعالجی

برای ادامه پرداخت هزینههای ثابت ازجمله دستمزد کارکنان و

قانونی کمک کنید .ضروری است که بنگاههای کوچکومتوسط

اجارهبهای دفتر کار خواهند بود .ضروری است که دولتها وارد

را از تعدیل نیرو بهصورت دائم برحذر بدارید ،که منجر به

عمل شده و به کسبوکارهای کوچک کمک کنند.

هزینههای اجتماعی درازمدت شده و بنگاههای کوچکومتوسط

تنها از طریق پشــتیبانی عمومی اســت که کســبوکارهای

مهارتهای ارزشمند خود را از دست خواهند داد.
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کوچکتــر خواهند توانســت در برابر طوفان ایســتادگی کنند و

 -4پرداختـهای بخـش عمـومـی به پیمـانکاران و

زمانی که شــرایط تغییرکند و برای مثال ،محدودیتهای کنونی

تامینکنندگان را سـرعت ببخشیـد ،بـهویـژه اگـر آنها از

برداشــته یا کمترشود ،امکان خواهند داشت بهسرعت واکنش

بنگاههای کوچکومتوسط هستند.

نشان دهند.

 -5برای بخشهایی که بیشتر در معرض ریسک هستند مالیات بر

 15اقدام برای دولتها

امالک را تعلیق کنید ،زیرا این مالیات ممکن است باری سنگین
بر دوش خردهفروشی ،پذیرایی و سرگرمی باشد .از آنجا که

بسیاری از دولتها هماکنون یک سامانه پشتیبانی از بنگاههای

بهطور معمول دولتهای محلی این مالیات بر درامد را دریافت

کوچکومتوسط راهاندازی کردهاند .سازمان حسابداری اروپا به

میکنند ،دولتهای ملی میتوانند وارد عمل شده و هزینههای

سیاستگذاران در سطح ملی ،و هرجا مربوط باشد ،در سطح

دولتهای محلی را پوشش دهند .در بسیاری از کشورها اغلب

77

مالیات بر امالک محلی بیشتر از اجاره امالک خردهفروشی است.

خواهد بود .این اقدام منجر به کاهش بار اجرایی و کاهش ریسک

 -6برنامههایی برای بهتعویقانداختن پرداختهای اجاره

شیوع ویروس بهدلیل اجبار به بازدید از دفاتر خواهد شد.

و رهن تدوین کنید.

 -12پرداختهای مالیاتی و حقبیمه تامین اجتماعی را

 -7هر جا که امکان معقول وجود دارد ،بهجای وام یا

بهتعویق بیندازید و زمان بیشتری برای تکمیل اظهارنامه

ضمانت وام ،پرداختهای دائمی فراهم کنید .بنگاههای

مالیاتی فراهم کنید.

کوچکومتوسط ممکن است نتوانند در هنگام راهاندازی دوباره

 -13هرجا که مشکالت مالی واقعی رخ داده باشد ،جرائم اداری

کسبوکار عادی ،بدهی اضافی را بازپرداخت کنند .این ،منجر

برای تاخیر در ارائه اظهارنامه یا پرداخت را حذف کنید.

به ادامهیافتن مشکل شده و ممکن است باعث یک بحران

 -14مقررات ورشکستگی را بهسرعت بهکار گیرید

رفتوبرگشتی 1شود.

و برای اقدام اجباری وامدهندگان بزرگ علیه بنگاههای

 -8با استفاده از همه گزینههای در دسترس ،از جمله

کوچکومتوسط ،مهلت قانونی تعیین کنید تا از انحالل این

بودجه اتحادیه اروپا ،بانک مرکزی اروپا ) ،(ECBبانک

بنگاهها بهدلیل تاخیر در پرداخت جلوگیری شود.

سرمایهگذاری اروپا ) (EIBو بانکهای ملی کارگشایی،2

 -15بهروشها را مبادله کنید و اقدام انجامشده در دیگر

نقدینگی و حمایت مالی برای بنگاههای کوچکومتوسط

کشورها را زیرنظر داشته باشید.
انجمــن صنایع و بنگاههــای کوچکومتوســط اروپا

را تضمین کنید.
 -9با هدف حمایت از بنگاههای کوچکومتوسط ،صندوق

) (SMEunitedاز فراخــوان ســازمان حســابداری اروپا برای

سرمایهگذاری پاسخ به کرونا 3تاسیس کنید.

اقدام ،بهمنظور حمایت از بنگاههای کوچکومتوسط ،استقبال

 -10برای محدودیت کاالها ،تحریم و صادرات ،از بستن

کرده اســت .بهنظر انجمن ،اقدام پیشنهادشــده بهطور کامل با

مرزها خودداری کنید تا از نابسامانی زنجیره تامین و بازار

درخواســتها و اقدام پیشنهادی انجمن در بسیاری از کشورهای

واحد 4جلوگیری شود .اگر دولتها بر این باورند که محدودیتهای

عضو ،همسو اســت .در درجه اول این اقدام باید در سریعترین

مرزی الزم است ،باید بهجای اقدام یکجانبه ،با شرکای

زمان ممکن اســتقرار یابد .افزون بر ایــن ،اکنون باید همگی

منطقهای خود هماهنگ شوند.

با هم اقدام کنند ،که این شــامل اتحادیه اروپا هم میشــود ،تا

 -11بهطور موقت الزامات قانون تجارت را سادهتر کنید

اطمینان بهدست آید که بنگاههای کوچکومتوسط میتوانند در

و فرصت گزارشگری مالی را تمدید کنید .این کار بهویژه برای

بحران کنونی دوام بیاورند و به دوران پس از بهبود وارد شوند.

بنگاههای کوچکومتوسطی که نیاز به حسابرسی دارند مفید

ایــن پیشــنهادها توســط کارشناســان حــوزه بنگاههــای
کوچکومتوســط ســازمان حســابداری اروپا تهیه شــده و با
تجربههای واقعی از سراسر اروپا ترکیب شده است.

سازمان حسابداری اروپا

پانوشتها:

3- Corona Response Investment Fund
4- Single Market

نهادهای عضو اتحادیه اروپا را

به مبارزه بنگاههای کوچکومتوسط
در این زمان دشوار کمک کنند

منبع:

• Coronavirus Crisis: 15 Actions for Governments to

Protect European SMEs, Accountancy Europe, March
2020
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2- National Promotional Banks

دولتهای ملی و

فراخوانده است تا

1- Double-dip Recession
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