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پنج جریمه ی بزرگ حسابرسی در سال 2017
شــورای گزارش گری مالی )FRC( امســال دســت به تشدید 
برخوردها با ســوءرفتار حسابرســی زده و چهار مؤسسه بزرگ 
حسابرســی رکوردهایی را در ميزان جریمه ثبت کرده اند که در 
ادامه به برخی از بزر گ ترین موارد سوءرفتار حسابرسی در سال 

2017 اشاره می کنيم. 

 1. رکورد جریمه ی 1ر5 ميليون پوندی پرایس واترهاوس کوپرز 
)Tenon( برای حسابرسی تنون

شــورای گزارش گری مالی با جریمــه ی 1ر5 ميليون پوندی 
پرایس واترهاوس کوپرز بابت حسابرســی شرکت تنون در سال 
مالــی منتهی به 30 ژوئــن 2011، این مؤسســه را نقره داغ کرد. 
هم چنين نيکالس بودن )Nicholas Boden(، حســابرس ارشد 
قانونی و شــریک حسابرســی و عضو انجمن حســابداران خبره 

انگلستان و ولز )ICAEW(، 750ر114 پوند جریمه شد. 
پرایس واترهاوس کوپــرز و نيکالس بــوِدن قصور در رعایت 
اســتانداردهای مورد انتظار و تخطی از اصل بنيادین شایســتگی 
حرفه ای و مراقبت حرفه ای را پذیرفتند. کوتاهی در دست یابی به 
شواهد مناسب حسابرسی و استفاده از تردید حرفه ای کافی جزء 

سوءرفتارهایی بود که پذیرفتند. 
2. جریمــه ی پنــج ميليون پونــدی بابت حسابرســی کونات 

)Connaught(
پيش از جریمــه ی پرایس واترهاوس کوپرز بابت حسابرســی 
تنون، شــورای گزارش گری مالی این مؤسســه را با جریمه ای 5 
ميليون پوندی بابت حسابرســی گروه خدماتــی کونات جریمه 

کرد که در زمان خودش رکوردی بود.
این سوءرفتار مربوط به حسابرسی انجام شده در سال 2009 و 
پيش از این بود که شرکت در سال 2010 مشمول فرآیند قانونی 
ورشکستگی شود. بر اســاس یافته های این شورا، در حوزه های 
قراردادهای بلندمدت و دارایی های نامشــهود سوءرفتار صورت 
گرفته بود. استفن هریسون )Stephen Harrison(، از شرکای 
حسابرســی بازنشســته در پرایس واترهاوس کوپرز نيز 150 هزار 

پوند بابت نقشش در این حسابرسی جریمه شد. 
3. جریمه ی 8ر4 ميليون پوندی کی پی ام جی برای حسابرســی 

)Miller( شرکت انرژی ميلر
کی پی ام جی بابت حسابرســی شرکت انرژی ميلر 8ر4 ميليون 
پوند )2ر6 ميليون دالر( از سوی کميسيون بورس و اوراق بهادار 
آمریکا جریمه شــد. این مؤسســه گزارش مقبول از صورت های 
مالی شــرکت انرژی ميلر در سال 2011 منتشر کرد در حالی که 
این شــرکت ارزش برخی دارایی ها را بيش تر اعالم کرده بود و 

برخی از آن ها را دو بار به حساب آورده بود. 
بنا بر اعالم کميسيون بورس و اوراق بهادار، کی پی ام جی و جان 
ریوردان )John Riordan(، شــریک حسابرسی کی پی ام جی، 
در ارزیابی مناسب ریسک کوتاهی کردند و نيروی انسانی کافی 
برای این حسابرسی اختصاص ندادند. ریوردان نيز 25 هزار دالر 

جریمه و از فعاليت حسابداری تعليق شد. 

خبرهایی
ازجهانحسابداری

اميرهادی معنوی مقدم
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4. جریمــه ی 8ر1 ميليــون پونــدی ارنســت انــد یانگ برای 
)Tech Data( حسابرسی تک دیتا

شورای گزارش گری مالی ارنست اند یانگ را بابت سوءرفتار 
در حسابرسی صورت های مالی شرکت تک دیتا برای سال مالی 

منتهی به 31 ژانویه 2012، 8ر1 ميليون دالر جریمه کرد.
ایــن ســوءرفتار بــه کوتاهــی در حصــول اطمينــان از نبود 
تحریف هــای بااهميــت در صورت هــای مالــی، کوتاهــی در 
جمع آوری شــواهدی حسابرســی کافی و مناســب و نيز قصور 
در اســتفاده از تردیــد حرفه ای کافــی مربوط می شــد. جوليان 
گری )Julian Gray(، حســابرس ارشــد قانونی و شریک امور 
حسابرســی نيز پــس از این که او و مؤسســه پذیرفتند در رعایت 
اســتانداردهای مــورد انتظــار کوتاهی کرده انــد، 59 هزار پوند 

جریمه شد. 
5. جریمه ی یک ميليون دالری پرایس واترهاوس کوپرز برای 

)Merrill Lynch( حسابرسی مریل لينچ
هيــأت نظــارت بــر حســابداری شــرکت های ســهامی عام 
پرایس واترهاوس کوپــرز را بابت حسابرســی مریــل لينچ یک 

ميليون دالر )760 هزار پوند( جریمه کرد.
ایــن جریمــه در پــی کوتاهــی پرایس واترهاوس کوپرز در 
رعایــت قوانيــن مربوط به حمایــت از مصرف کننــده به هنگام 
حسابرســی مریل لينچ از ســوی هيــأت نظارت بر حســابداری 
شرکت های ســهامی عام اعمال شد. بنا بر اعالم این هيأت ناظر، 
پرایس واترهاوس کوپرز در حسابرسی مریل لينچ کوتاهی داشته 
چرا که پيش از انتشــار گزارش حسابرســی مریل لينچ، شــواهد 
کافی از رعایت قوانين به وســيله این شــرکت به دست نياورده 

است. 
 

اعالم فرصت ثبت نام از نامزدهای عضویت
در هیأت بین المللی استانداردگذاری 

بنا به درخواســت اعالم شــده از سوی فدراســيون بين المللی 
حســابداران )IFAC(، افــراد واجد شــرایط می تواننــد برای 22 
کرســی خالی هيأت های مستقل استانداردگذاری در سال 2019 

نامزد شوند. 
کرسی های خالی به هيأت استانداردهای بين المللی حسابرسی 
و خدمــات اطمينان بخشــی )IAASB(، هيــأت اســتانداردهای 
بين المللی آموزش حســابداری )IAESB(، هئيت اســتانداردهای 

بين المللــی اخالق حرفه ای برای حســابداران )IESBA( و هيأت 
 )IPSASB( استانداردهای بين المللی حســابداری بخش عمومی

مربوط می شوند. 
هم چنين طبق اعالم این فدراســيون، اســتارووس توماداکيس 
اســتانداردهای  هيــأت  رئيــس   ،)Starvos Thomadakis(
بين المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران، برای یک سال دیگر 
ابقا شــده و دوره جدید خدمتش از ابتدای ژانویه 2018 اســت. 
کریس آســتين )Chris Austin(، رئيس هيأت اســتانداردهای 
بين المللــی آموزش حســابداری، نيز برای یک ســال دیگر در 
ِســمت خودش ابقا شــده که دوره جدید از ابتدای ژانویه 2018 
اســت. افزون بر این، هيأت استانداردهای بين المللی حسابرسی و 
خدمات اطمينان بخشــی اوایل سال 2018 درخواست خود برای 

رئيس جدید را اعالم خواهد کرد. 
با وجود این، طبق اعالم این فدراســيون، به دليل این که گروه 
پایِش )نهادهای نظارتی و مؤسســه های مالی بين المللی( با انتشار 
برگــه نظرخواهی که تا 9 فوریــه 2019 فرصت اعالم نظر دارد، 
در حال تجدیدنظر در فرآیندهای اســتانداردگذاری اســت، به 
نامزدهــای عالقه مند احتمال اعمال تغييرهایی در ســاختار هيأت 
اســتانداردهای بين المللی حسابرســی و خدمات اطمينان بخشی، 
هيــأت اســتانداردهای بين المللــی آموزش حســابداری، هئيت 
استانداردهای بين المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران اطالع 

داده شده است. 
نامزدها می توانند از ســوی یک یا چند ســازمان یا به صورت 
انفرادی نامزد شــوند و بــرای اعالم نامزدی تــا 15 فوریه 2018 

فرصت دارند. 

 

درآمد کی پی ام جی به 4ر26 میلیارد دالر رسید
بنــا به گزارش دفتر بين المللی کی پی ام جی )KPMG(، درآمد 
جهانی این مؤسســه در سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2017، با 5 
رشد درصد بر حسب ارز محلی، به 4ر26 ميليارد دالر رسيده که 

یک رکورد به حساب می آید. 
در بخش خدمات، مجموع درآمدهای حاصل از حسابرســی، 
پس از رشــد 5ر4 درصدی در سال گذشته، امسال با 1ر3 درصد 
افزایش به 39ر10 ميليارد دالر آمریکا رســيده است. درآمدهای 
مالياتی حاصل از ارائه خدمات در زمينه رعایت قوانين مالياتی و 
نيز خدمات بين المللی و مرتبط با ادغام و تحصيل، با 9ر5 درصد 
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افزایش نســبت به ســال گذشــته، به 83ر5 ميليارد دالر آمریکا 
رســيده است. درآمدهای حاصل از خدمات مشورتی با رشد دو 
رقمــی درآمد در بخش خدمات راهبردی و فناوری های نوپدید 
نظير خدمات سایبری، با شش درصد افزایش، به 18ر10 ميليارد 

دالر رسيده است. 
 به تفکيک مناطق، درآمد این مؤسسه در آمریکا 4ر4 افزایش 
یافته که رشــد درآمد خدمات مالياتی 7ر6 درصد است. درآمد 
مؤسســه در منطقه  آسيا اقيانوسيه شاهد رشد 1ر8 درصدی بود و 
در بخش خدمات مشــاوره در این منطقه، 15 درصد رشد داشته 
که 29 درصد آن مربوط به چين اســت. درآمد در منطقه اروپا، 
خاورميانه و آفریقا )از جمله هند( نيز چهار درصد افزایش داشته 

است. 

به گفته بيل تومــاس )Bill Thomas(، رئيس دفتر بين المللی 
کی پی ام جی: "شــبکه کی پی ام جی با قدرت در حال رشد است 
و بــه منظور رفع نيازهــای صاحب کاران که به ســرعت در حال 
تغييرنــد، تغيير و تحول هم چنان ادامــه دارد. در کليه بخش های 
حسابرســی، ماليــات و مشــاوره در حــال ســرمایه گذاری های 
راهبــردی و درخــور توجــه روی فناوری و خدمــات نوآورانه 
هســتيم چرا که صاحب کاران ما بزرگ ترین مشکالت و اختالل 

را در این بخش ها دارند".
 

قوانین اتحادیه ی اروپا برای گزارش های مالی 
ساالنه که با ماشین خوانده می شوند

ســازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا )ESMA( پيش نویس 
نهایی اســتانداردهای فنی نظارتی را منتشر کرده است که قالب 
واحد الکترونيکی و جدید اروپا برای اســتفاده به وســيله ناشران 

برای تهيه گزارش های مالی ســاالنه را تعييــن می کند. هدف از 
این کار تسهيل تهيه و مقایسه داده های مالی است. 

این ســازمان همچنين دســتورعمل گزارش گری و راهنمای 
تفصيلی برای ناشــران منتشــر کرده تا اجرای استانداردهای فنی 

نظارتی را تسهيل کند. 
بــه گفته اســتيون مایجــور )Steven Maijoor(، رئيس این 
ســازمان: "پيش نویس اســتانداردهای فنی نظارتــی گام مهم رو 
بــه جلویــی در دیجيتال ســازی اطالعات مالی ناشــران اروپایی 
اســت. معرفی این قالب جدید گزارش گری در ســال 2020 به 
افزایش دسترســی پذیری و تسهيل مقایســه پذیری صورت های 
 مالی برای ســرمایه گذاران سراسر اتحادیه ی اروپا منجر می شود، 
شــفافيت را باال برده و به افزایش حمایت از سرمایه گذار کمک 

می کند."
به گفته این ســازمان، قالب واحد الکترونيکی در اروپا که به 
تفصيل در اســتانداردهای فنی نظارتی توضيح داده شــده امکان 
تجزیــه و تحليل حجم باالیی از اطالعات مالی را بدون پردازش 
دســتی، که کاری زمان بر و خســته کننده اســت، مهيا می کند و 
اطالعات مالی که در اختيار استفاده کنندگان داده های مالی قرار 
می گيرد به آســانی مقایســه پذیرند و امکان تبدیل آن ها به سایر 

قالب ها وجود دارد. 
به گفته ی  مســئوالن این ســازمان، از ابتدای سال 2020، کليه 
گزارش های مالی ســاالنه بایــد در قالب XHTML تهيه شــوند. 
این قالب با مرورگرهای اســتاندارد وب باز می شــود و بســته به 

اولویتهای هر ناشر، قابل آماده سازی و نمایش است. 
در مواردی که گزارش مالی ســاالنه شامل صورت های مالی 
 )IFRS( تلفيقی بر مبنای اســتاندارد بين المللی گزارش گری مالی
اســت، باید برچســب های XBRL بخورند کــه در این صورت، 
افشــاهای برچسب خورده ســاختاریافته شده و ماشــين می تواند 

آن ها را بخواند. 
به گفته ی این ســازمان، در ایــن صورت، تحليل با اســتفاده 
از نرم افــزار و مقایســه گزارش هــای مختلف آســان تر شــده و 
ســرمایه گذاران ابــزاری کليدی بــرای حمایــت از تصميم های 
سرمایه گذاریشان دارند. افزون بر این، از آن جا که طبقه بندی های 
XBRL شــامل برچســب هایی به زبان های مختلف هستند، حتی 

اگر ناشــران صورت های مالی شــان را به زبان های مختلف تهيه 
کرده باشــند، اســتفاده کنندگان می توانند اطالعــات عددی در 

صورت های مالی کليه ناشران را با هم مقایسه کنند. 
افــزون بر این، بــرای تک تِک اســتفاده کنندگان از داده های 
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مالــی، اطالعات XBRL که قابليت خواندن آن با ماشــين وجود 
دارد به آسانی به سایر قالب ها نظير SQL یا اِکسل تبدیل می شوند 

و به ورود مجدد اطالعات به صورت دستی نيازی نيست. 
برای اینکــه امکان گزارش گری الکترونيکی ســاختاریافته با 
استفاده از XBRL وجود داشته باشد، قالب واحد الکترونيکی اروپا از 
یکی از افزونه های دانش نامه اســتاندارد بين المللی گزارش گری 
مالی اســتفاده می کند که از ســوی بنيــاد اســتاندارد بين المللی 
گزارش گری مالی منتشــر شــده اســت. این دانش نامه مجموعه 
ســاختاری سلسله مراتبی در اختيار ناشران قرار می دهد که از آن 

می توانند برای طبقه بندی اطالعات مالی استفاده کنند. 
به گفته این سازمان، پس از اجرای این استاندارد، قالب واحد 
الکترونيکی اروپا می تواند مرجع بالقوه ای برای ســایر طرح های 
سراســری اتحادیه ی اروپا باشــد تا بتوان امکان مقایســه پذیری، 
شفافيت و دسترسی دیجيتال به داده های شرکت های مختلف را 
فراهم کــرد. چنين هدفی در اعالميه تاليــن )Tallinn( در زمينه 
دولت الکترونيک، که تمام کشــورهای عضــو اتحادیه ی اروپا 
و کشــورهای عضو انجمن تجارت آزاد در اروپا )EFTA( امضا 

کردند، پيش بينی شده است. 

 
گزارش بازرسی مقررات گذار کانادا از چهار 

مؤسسه بزرگ حسابرسی
گــزارش   )CPAB( کانــادا  عمومــی  پاســخگویی  هيــأت 
بازرســی های عمومــی از پرایس واترهاوس کوپــرز، دیلویــت، 
ارنســت اند یانگ و کی پی ام جی )KPMG( را منتشــر کرده که 
بر اســاس آن، این چهار مؤسســه جای پيشرفت بيش تر در زمينه 

رعایت استانداردها دارند. 
بنا بر این گزارش، نســبت به سال گذشته، تخلف های کمتری 
پيدا شــد، ولی این هيأت تخلف هایی در شعب این مؤسسه ها در 
کانادا پيدا کرده است. از بين 86 پرونده حسابرسی بازرسی شده، 
شــش مورد تخلف جدی داشــتند که این ميزان در ســال 2016 
برابر 11 مورد از 87 پرونده و در سال 2015 برابر 24 مورد از 93 

پرونده بوده است. 
بــه گفته این هيأت، در حوزه های راهنمایی و روش شــناختی 
برای پرداختن به مسائل نظام مند، شناسایی و سنجش کنترل های 
کيفــی کليدی و اطمينــان از مدیریت مؤثــر فرآیندهای ارجاع 
مســائل به باالدستی ها و کاهش ریســک، پيشرفت هایی صورت 

گرفته است. 
امسال این هيأت از این چهار مؤسسه می خواهد تا ریسک های 
کيفی کليدی، فرآیندها و کنترل های وضع شــده را شناســایی و 
اعــالم کنند تا ببينند که چه گام هایی ممکن اســت از قلم افتاده 
باشند. باید به لزوم استفاده از پيشرفت های رویکرد حسابرسی در 
تمام روش ها و قراردادهای حسابرسی نيز توجه بيش تری شود. 

این هيــأت کانادایی از آغاز دو پروژه در ســال 2017/2018 
نيز خبر داده اســت که عبارت اند از بررســی جامع حســابرس و 
اطالع رســانيهای کميته حسابرســی که به بررســی مؤسسه های 
حسابرســی، کميته هــای حسابرســی و تهيه کننــدگان خواهند 

پرداخت.

 

اعالم اسامی رئیس و اعضای جدید هیأت نظارت 
بر حسابداری شرکت های سهامی عام از سوی 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار
 William( کميســيون بورس و اوراق بهــادار ویليام دانکــه
بــر  نظــارت  هيــأت  جدیــد  رئيــس  به عنــوان  را   )Duhnke

حسابداری شــرکت های ســهامی عام )PCAOB( منصوب کرد 
 و اســامی چهار تن از اعضای جدید را که قرار اســت جایگزین 
هيأت فعلی شــوند، اعالم کــرد که عبارت انــد از رابرت براون 
 ،)Kathleen Hamm( َهــم  کاتليــن   ،)Robert Brown(
 Duane( و دوایــن دس پارته )James Kaiser( جيمــز کيــزر

 .)DesParte

کســانی که با این موقعيت آشنا هستند انتظار دارند که دانکه، 
از اعضای ســابق ســتاد انتخاباتی ســناتور جمهوری خواه آالباما 
ریچــارد شــلبی )Richard Shelby(، ایــن هيأت را به ســوی 

مقررات زدایی مورد نظر در دولت ترامپ سوق دهد. 
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 دانکه جانشــين رئيــس قبلی ایــن هيأت یعنــی جيمز دوتی 
)James Doty( می شــود که از ســال 2011 ریاست این هيأت 
را بر عهده داشــته اســت. به گفته دوتی: "ایــن هيأت مأموریت 
مهمــی دارد و افراد شایســته، ســخت کوش و متعهــدی در آن 
مشــغول به کارند. رهبری چنين افرادی بــرای خدمت به عموم 

سرمایه گذاران مایه افتخار بوده است".
از بيــن چهار عضو دیگر، براون در حال حاضر اســتاد حقوق 
دانشــگاه دنور اســت که در آن جا حقوق بازرگانی و شرکتی را 
تدریس می کند. 25 سال پيش، قبل از این که تدریس در دانشگاه 
را شروع کند، از کارکنان کميسيون بورس و اوراق بهادار بود و 

در مؤسسه های حسابرسی خصوصی نيز کار کرده است. 
خانم کاتليــن َهم رهبر جهانی راه کارهــای فين تک و اوراق 
بهادار و مشــاور راهبردی ارشــد راه کارهای ســایبری در گروه 
مالی پرومونتــوری )Promontory( اســت. او پيش از این در 
وزارت خزانــه داری، بازار بورس آمریکا و کميســيون بورس و 

اوراق بهادار کار کرده است. 
کيزر یکــی از شــرکا و رهبر جهانــی تحــول و راه کارهای  
اطمينان بخشــی در پرایس واترهاوس کوپرز اســت که در آن جا 
تالش های انجام شــده برای نوآوری در حسابرســی این مؤسسه 
را رهبــری می کنــد و هم چنين مســئول پایبندی این مؤسســه به 
استانداردهای بين المللی حسابرسی است. 38 سال در این مؤسسه 
مشغول به فعاليت بوده و چند ِسمت رهبری در آن جا داشته است. 
دس پارته که نایب رئيس ارشــد و مدیر مالی شــرکت انرژی 
اکســلون )Exelon( در شــيکاگو اســت، به زودی بازنشســت 
می شــود. 14 ســال گذشته را در این شــرکت کار کرده و پيش 
از آن نيز از شــرکای حسابرسی در دیلویت و توشی و نيز آرتور 

اندرسن بوده است. 
 Steven( آن ها جانشــين اعضای قبلی یعنی اســتيون هریس
Harris(، لوئيس فرگوسن )Lewis Fergusen( و ژانت فرنزل 

)Jeanette Franzel( می شوند. هریس از سال 2008، فرگوسن 
از سال 2011 و فرنزل از سال 2012 عضو این هيأت بوده اند. 

 

افزایش تردیدها به اجرای استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی شماره 17

بر اســاس تحليل های صورت گرفته از ســوی دفتر بين المللی 
کی پی ام جــی )KPMG(، بيشــتر بيمه گرهــا در ارزیابــی تأثيــر 

 ،)17 IFRS( 17 اســتاندارد بين المللی گزارشگری مالی شــماره
قراردادهای بيمه، که در ماه می امســال منتشــر شــد و عملياتی 
کردن آن همراه با اســتاندارد بين المللی گزارشگری مالی شماره 
IFRS( 9 9(، ابزارهای مالی، دچار مشکل شده اند و درخواست ها 

برای به تعویق افتادن اجرای آن رو به افزایش است. 
بر اســاس این پژوهش که در ماه اکتبر انجام شد، از 82 مدیر 
اجرایِی شــرکت های بيمه در 20 کشــور، از جمله 15 شــرکت 
بــزرگ از بين 20 گــروه بزرگ بيمــه ای در »فهرســت 2000 
شــرکت برتر جهانی به انتخاب فوربز« )Forbes( در سال 2017 
که از اســتاندارد بين المللی گزارش گری مالی استفاده می کنند، 

نظرسنجی به عمل آمد. 

بر اســاس نتایج، 85 درصــد هم چنان در حــال ارزیابی تأثير 
اســتاندارد بين المللی گزارش گری مالی شــماره 17 هستند یا در 
برخــی موارد، هنوز ارزیابی را شــروع نکرده انــد، در حالی که 
65 درصــد اعالم کردند همان مراحل اوليه مشــابه با اســتاندارد 
بين المللی گزارش گری مالی شــماره 9 را طی می کنند. هم چنين 
36 درصــد گفتنــد که شرکت هایشــان هنــوز برنامــه ای را در 

خصوص این دو استاندارد شروع نکرده است. 
نبــود منابع انســانی و مالــی کافی یکی از مشــکالت کليدی 
اســت. 12 درصد اعالم کردند که بيش از 50 کارمند تمام وقت 
داخل شــرکت دارند که روی این پروژه متمرکزند، 40 درصد 
شــرکت ها فقط پنج کارمند یا کم تر برای نظارت بر اجرای این 
استانداردها دارند. 80 درصد پاسخ دهندگان اعالم کردند وجود 
افراد کافی با مهارت مناسب یکی از موانع بزرگ است. هم چنين 
60 درصد اعالم کردند که تأمين بودجه الزم برای این کار جزء 

یکی از مشکالتشان است. 
به گفته فریدا بایرن )Ferida Byrne(، از شرکای کی پی ام جی 
در انگلســتان: "شــرکت های بزرگ بریتانيایی به مانند همتایان 
جهانی خود در مرحله اجرایی مشــابه قــرار دارند، ولی کارهای 
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زیادی باید صورت گيرند و کســانی که دیر دست به کار شوند، 
مشکلشــان دو برابر بيش تر می شود. با گذشت زمان افزون بر نياز 
به زمينه ســازی بيش تر، پيدا کردن افراد مناســب برای انجام این 
کار نيز سخت تر می شود. دو سوم بيمه گرها به ما گفتند که برای 
نهایت اســتفاده از فرصتی که رعایت استانداردهای IFRS برای 
تحول تجاری در اختيارشــان می گذارد آمادگــی کامل دارند. 
اهمال کاری و تعویق کارها تا دقيقه نود شــرکت ها را در بهترین 

موقعيت برای بهره برداری از این فرصت قرار نمی دهد."
بــه گفته ماری تروســل )Mary Trusell(، رهبر جهانی تغيير 
بيمــه از دفتر بين المللــی کی پی ام جی: "اســتانداردهای جدید با 
پيامدهای عملياتی گســترده در هم آميخته اند و بنابراین می توان 
درک کــرد کــه بيمه گرها برای ارزیابی بســيار دقيق الزامات به 
زمان نياز دارند. ولی اگر زود دســت به کار نشوند، در طراحی و 
اجرای تغييرهای صورت گرفته در فرآیندها و سيســتم ها تا سال 

2021 دچار مشکل می شوند".
اوایل ایــن ماه، هيأت اســتانداردهای بين المللی حســابداری 
بــا هدف کمک بــه درک الزامات جدید اســتاندارد بين المللی 
گزارشگری مالی شــماره 17، جزئياتی از نحوه پشتيبانی در این 
زمينه منتشر کرد که در آن آمده بود این هيأت بر چالش برانگيز 

بودن اجرای این استاندارد واقف است. 
این هيأت اعــالم کرده بود: "اجرای این اســتاندارد تغييراتی 
بنيادیــن برای برخی بيمه گرها به همراه دارد. بســياری از مفاهيم 
ایــن اســتاندارد جدیدنــد و ایــن اولين بــاری اســت که یکی 
از اســتانداردهای بين المللــی گزارشــگری مالــی اندازه گيری 

قراردادهای بيمه را تجویز کرده است".
 

درآمد بیش از 8 میلیارد دالری بی دی او
بــه گزارش بــی دی او )BDO(، درآمد جهانی این مؤسســه با 
8 درصد رشــد به 1ر8 ميليارد دالر در ســال مالی 2017 رسيده 
و تعداد کارکنانش 04ر9 رشــد داشته اســت. این مؤسسه تعداد 
شــعباتش را از 158 کشور و منطقه در سال 2016 به 162 کشور 
و منطقه افزایش داده و در مجموع، 854ر73 نفر در 500ر1 شعبه 

این مؤسسه کار می کنند. 
به گفتــه کيــث فارلينگــر )Keith Farlinger(، مدیر عامل 
جهانی این مؤسسه: "2017 سال خوبی برای بی دی او بود. از مرز 
8 ميليارد دالر درآمد جهانی گذشــتيم که در نوع خود بی سابقه 

است. رشــد 8 درصدی را حفظ کرده ایم. سال گذشته نيز چنين 
رشدی داشــتيم و بنابراین در ســطح جهان، بزرگ ترین مؤسسه  
در این بازار بزرگ هســتيم. حضور جهانی خيلی خوب در 162 
کشــور با 000ر74 کارمند داریم و بنابرایــن به نظرم، این موارد 

می توانند نقطه اتکایمان باشند".

 کیث فارلینگر، مدیر عامل بی دی او
درآمد سال به ســال این مؤسســه در آمریکا 6ر9 درصد رشــد 
داشــته و در پی ادغام با یکی از شــعب سابق کی پی ام جی، شعب 
جدید در کارائيب شــرقی اضافه شدند که همين مسأله، شرکای 
جدید را به مؤسســه آورده اســت. دفتر بی دی او در پورتوریکو 
بزرگترین ادغام در تاریخ این جزیره را در ژانویه کامل کرد و آن 
را به جایگاه اول در این منطقه آورد. هم چنين ادغام های درخور 
توجه در برزیل، کانادا و آمریکا صورت گرفته اســت. هم چنين 
بــی دی او اعالم کرد که دو تا از دفاترش در فلوریدای جنوبی در 
ميامی را تلفيق می کند که مّقر ميز آمریکای التين این مؤسسه در 

آمریکا و دفتر کار مدیرعامل منطقه آمریکا خواهد شد. 
فارلينگر رشد بی دی او را ناشی از چند عامل می داند: "به نظرم، 
بخشی از این رشــد به دليل تالش ما در چگونگی متمایز ساختن 
خودمان در این بازار برمی گردد که همانا تمرکز بر ارائه خدمات 
اســتثنایی به صاحب کاران اســت. از زاویه  ای کمی متفاوت تر به 
موقعيت صاحب کار نزدیک می شویم، مشکالت و فرصت هایشان 
را واقعاً درک می کنيم و خدمات پيشــنهادی مان را مطابق با آن ها 
ســازماندهی می کنيم. با توجه به گستره جهانی مان، می توانيم این 
کار را در ســطح جهان انجام دهيم. در جهان در حال تغييری که 
در آن زندگی می کنيم بــا این همه اختالل و چيزهایی جدید که 
هر روز می آیند، صاحب کاران متوســط به این نوع خدمات دهی 
نياز دارند. افزون بر این، فعاليت های زیادی در زمينه ادغام داشتيم. 
بيش تریــن ادغام را در آمریکا داشــتيم. شــعب آمریکایی ما طی 
پنج سال گذشــته از 600 ميليون دالر به 4ر1 ميليارد دالر رسيده، 
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بنابراین نسبت به سال های اخير رشد درخور توجهی داشته اند که 
واقعاً به بی دی او کمک کرده است".

 

انتشار اصالحیه های جزئی برای چهار استاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی

هيأت استانداردهای بين المللی حسابداری )IASB(، استانداردگذار 
جهانــی، اصالحيه هــای جزئی برای چهــار اســتاندارد بين المللی 
گزارش گــری مالی، از جمله اســتاندارد بين المللــی گزارش گری 
مالی شماره IFRS( 3 3(: ترکيب های تجاری و استاندارد بين المللی 
حسابرسی شماره IAS( 12 12(: ماليات بر درآمد، منتشر کرده است. 
از پيشــرفت های ســاالنه اســتانداردهای  ایــن کار بخشــی 
بين المللی گزارش گری مالی بين ســال های 2017-2015 اســت 
کــه اصالحيه هــای جزئی در این اســتانداردها ایجــاد می کنند. 
اصالحيه هایــی کــه در قالــب بخشــی از این فرآینــد صورت 
گرفتند یا به شفاف ســازی واژه های به کار رفته در اســتانداردها 
می پردازند یا نظارت های به نســبت جزئــی یا تضاد بين الزام های 
فعلــی اســتانداردهای بين المللی گزارش گــری مالی را تصحيح 
می کننــد. این اصالحيه ها از 1 ژانویه 2019 اجرایی می شــوند و 

استفاده زودتر از این موعد نيز مجاز است. 
 

نگرانی فدراسیون بین المللی حسابداران بابت از 
دست دادن هیأت های مجزای استاندارد حسابرسی و 

اخالق حرفه ای
گــروه پایش، که مقررات گذاران حسابرســی و اوراق بهادار 
مانند کميتــه نظارت بانکی بال، کميســيون اروپــا، هيأت ثبات 
مالی، انجمــن بين المللی ناظران بيمه، انجمــن بين المللی مراجع 
مستقل حسابرسی، ســازمان بين المللی کميسيون اوراق بهادار و 
بانک جهانی را شــامل می شــود، اخيراً اعمال تغييرهایی در کل 
نظــام اســتانداردگذاری بين المللــی برای حسابرســان را مطرح 
کرده تــا این نهادهــا را از حرفه ی حسابرســی مســتقل تر کند. 
فدراســيون بين المللــی حســابداران مدت های مدیــد از برخی 
هيأت هــای اســتانداردگذاری، از جملــه هيأت اســتانداردهای 
بين المللــی حسابرســی و خدمــات اطمينان بخشــی )IAASB( و 
هيأت استانداردهای بين المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران 

)IESBA( حمایــت کــرده و نگــران این اســت کــه تغييرهای 
پيشنهادی منجر به تغييرهای گسترده ای در این هيأت ها شود. 

 فدراســيون بين المللی حســابداران ابراز نگرانی کرده که در 
برگــه ی نظرخواهی، هيچ مدارک و شــواهدی برای چنين تغيير 
شدیدی ارائه نشده و این که مسائل کليدی از نظرخواهی حذف 
یا بــه بعد موکول می شــوند. این مســائل مــواردی مانند تأمين 
بودجــه، نظارت، حاکميت، فرآیند انتقالی و ارزیابی ریســک و 
تأثير را شــامل می شــود. هم چنين طبق نظر فدراسيون بين المللی 
حســابداران، برخی جنبه های برگــه ی نظرخواهی ترتيبات فعلی 
اســتانداردگذاری را به شکل دقيق نشان نمی دهند و پيشنهادهای 
ارائه شــده با اهداف اعالمــی گروه پایــش در تضادند. گوتری 
ر است که فدراسيون بين المللی حسابداران فقط  )Guthrie( مُصِّ
به دنبال حفظ کنترل هيأت استانداردهای بين المللی حسابرسی و 
خدمات اطمينان بخشــی و هيأت استانداردهای بين المللی اخالق 

حرفه ای برای حسابداران نيست. 

فدراســيون بين المللی حســابداران با هدف ارائه پيشــنهادی 
جایگزیــِن برگه نظرخواهی گروه پایش، تغييرهایی را پيشــنهاد 
می کند که به باور خودش باعث بهبود استقالل استانداردگذاری 
بين المللــی می شــوند و در عين حال وضعيــت فعلی هيأت های 
جداگانه حسابرسی و اخالق حرفه ای حفظ شده و استانداردهای 
اخــالق حرفــه ای هم چنان می تواننــد برای کليه ی حســابداران 
حرفــه ای، از جملــه حسابرســان، کاربردپذیر باشــند. این طرح 
پيشنهادی چند هدف را دنبال می کند: تقویت رویکرد ذی نفعان 
متعدد در تمام جوانب اســتانداردگذاری، از جمله هيأت نظارت 
بر منافع عمومی )PIOB( و کميته انتصاب ها؛ شفاف سازی نقش 
هيأت نظارت بر منافع عمومی و افزایش نظارت شفاف و مستقل 
بر منافع عمومــی؛ حمایت از مدل تأمين بودجه با مشــارکت از 

سوی کليه  ذی نفعان. 
فدراســيون بين المللــی حســابداران از ایــن بابــت نگــران 
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اســت که اســتانداردگذاران گروه پایش به شــدت تحت تأثير 
مقررات گــذاران اوراق بهادار قرار بگيرند و به جای حسابرســی 
شــرکت های خصوصی، بيش تر به شرکت های سهامی عام روی 

بياورند. 
 

جریمه ی مدیر مالی سابق »ِتک  دیتا« از سوی 
شورای گزارشگری مالی

 ،)Tech Data( در آخرین مرحله از بازرسی شرکت تک  دیتا
 Kevin( کوین ســيلوروود )FRC( شــورای گزارش گری مالی
Silverwood( را 50 هزار پوند جریمه کرد. کوین ســيلوروود 

از اعضای انجمن حســابداران خبره انگلستان و ولز )ICAEW( و 
مدیر مالی سابق شرکت تک  دیتا است.

افزون بر این جریمه، ســيلوروود پس از پذیرش سوءرفتارش 
در زمينــه تهيــه صورت های مالی برای ســال های مالی منتهی به 
31 ژانویــه 2012 و 31 ژانویه 2013، مجــوز فعاليت در حرفه ی 

حسابداری را نخواهد داشت. 
ســيلوروود شــش اتهــام خــود را مبنی بــر رعایــت نکردن 
اســتانداردهای مورد انتظار انجمن حســابداران خبره انگلستان و 
ولز پذیرفته اســت. او اصل اساسی »درست کاری« در این انجمن 
را نقض کرده است؛ اصلی که طبق آن افراد باید در کليه روابط 
حرفه ای و تجاری روراست و صادق باشند و دانسته اقدام به ارائه 

اطالعات کذب یا گمراه کننده نکنند. 

طبق حکم ارائه شــده، ســيلوورد به مدت پنج سال از فعاليت 
منع شــده بود که به دليل کيفيات مخففه1 به چهار ســال کاهش 
یافت. هم چنين با توجه به وضعيت مالی اش، تعدیل بابت کيفيات 
مخففــه و تخفيف هــای مربوط به توافق برای تســویه حســاب، 

جریمه 50 هزار پوندی او به 250ر11 پوند کاهش یافته است. 
به گفته کلودیا مورتيمور )Claudia Mortimore(، مشــاور 
اجرایی ميان دوره ای این شــورا: "ســوءرفتار حســابداران باعث 
تضعيــف اعتمــاد عمومی بــه این حرفــه و کاهــش اطمينان به 
صورت های مالی می شود. جرایم این چنينی، از جمله یک دوره 
انفصال از خدمت، این پيام را برای ســایر حســابداران به همراه 
دارد که اعضا باید اســتانداردهای باالی رفتاری را حفظ کرده و 

در کليه حوزه های کاری شان با درست کاری عمل کنند".
جرایم سيلوروود پایانی بر تحقيق و تفحص این مقررات گذار 
از تک  دیتا است که از سال 2014 شروع شده بود. در این زمينه، 
حسابرســان مستقل ارنســت اند یانگ نيز پيش تر جریمه شده اند 
که ميزان جریمه از 75ر2 ميليون پوند به 8ر1 ميليون پوند کاهش 
یافت و جوليان گری )Julian Gray(، حســابرس ارشــد قانونی 

ارنست اند یانگ، نيز جزء جریمه شده ها بود.
فيليپ جيمز )Philip James(، عضو انجمن حسابداران خبره 
و رســمی انگلستان )ACCA( نيز پس از پذیرش سوءرفتارش در 
جایگاه رئيس امور مالی تک  دیتا، به 10 ســال انفصال از خدمت 

و 100 هزار پوند جریمه محکوم شده است. 

1- شرایط و جهاتی است که در صورت ارتکاب جرم در آن شرایط، موجبات تخفيف مجازات مجرم را فراهم می آورد.
پی نویس: 
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