افزایـش رقابـت بـرای کارکنـان
حســـــابداری درشــــرکت
CohnReznick

اخبار
ایران و
جهان
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" یکــی از اولیــن ســالهایی را میگذارنیــم
کــه در آن شــاهد کاهــش فارغالتحصیــان
حســابداری و کاهــش دانشــجویانی هســتیم
کــه رشــتۀ حســابداری را بــه عنــوان رشــتۀ
تحصیلــی خــود برمیگزیننــد".
شــرکت  ،CohnReznickیکــی از  20شــرکت
برتــر مســتقر در نیویــورک ،ضمــن افزایــش
رقابــت در رویــۀ اســتخدام خــود بــه منظــور
جــذب کارمنــدان جدیــد در طــول کمبــود
نیــروی کار ،سیاســتهای پرداخــت غرامــت
و مزایــای خــود را نیــز بــا هــدف جــذب
کارکنــان جدیــد بهبــود میبخشــد.
دیویــد کســلر ،مدیرعامــل  CohnReznickدر
اینبــاره بیــان کــرد« :میتــوان گفــت هنــوز
در حــوزۀ شــغلی مــا یعنــــی حوزههــــای
حســـــابداری ،مالیــات و مشــاوره بــازار
محــدودی وجــود دارد .مادامــی کــه تجــارت
مــا در حــال گســترش اســت ،مــا نیــز بــه
اســتخدام تهاجمــی خــود ادامــه میدهیــم.
چراکــه گسترشــی کــه مــا در حــال حاضــر
شــاهد آن هســتیم طــی دو ســال گذشــته
بســیار چشــمگیر بــوده و قالبـاْ در نتیجــه رشــد

ســازمانی ایجــاد شــده اســت.
در طــول ســال گذشــته ،مجموعــۀ اســتخدام
حســابداران واجــد شــرایط ماننــد بســیاری از
صنایــع محــدود بــوده اســت .کســلر اضافــه
کــرد" :مــا همچنــان شــاهد بــازار کار بســیار
فشــرده در تمــام بخشهــای خــود هســتیم".
ایــن ســازمان افــراد زیــادی را مســتقیماً
پــس از اتمــام دانشــگاه بــه ایــن حرفــه وارد
کــرده و بــه طــور حــدودی  300نفــر را در
ســال اســتخدام میکنــد و از ایــن طریــق
بــه ســرعت بخشــیدن بــه رشــد شــغلی و
مســئولیتها و جــذب نیروهــای جانبــی
در همــۀ ســطوح ادامــه میدهــد .امــا بــا
توجــه بــه شــریط موجــود ایــن امــر بســیار
رقابتــی اســت و میتــوان گفــت یکــی از
اولیــن ســالهایی را میگذارنیــم کــه در آن
شــاهد کاهــش فارغالتحصیــان حســابداری
و کاهــش دانشــجویانی هســتیم کــه رشــتۀ
حســابداری را بــه عنــوان رشــته تحصیلــی
خــود انتخــاب مــی کننــد.
https://translate.google.com/
?sl=en&tl=fa&text=CohnRezni
ck%20steps%20up%20competition%20for%20accounting%20
staff&op=translate
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سال  ،۲۰۲۲سال حسابداران
انجمــن حســابداران مدیریــت ()IMA
امیــدوار اســت ،ســال آینــده زمــان آن باشــد
کــه عمــوم مــردم حســابداران را بــه عنــوان
قهرمانــان عرصــۀ عمــل انگاشــته و بــه آنهــا
کمــک کننــد تــا بــا مشــکالت فراوانــی کــه
جامعــه بــا آن مواجــه اســت روبــرو شــوند.
جــف تامســون ،رئیــس و مدیرعامــل IMA
پیشبینــی میکنــد ســال  2022زمــان آن
خواهــد بــود کــه حســابداران بــرای کمــک بــه
حــل چالشهایــی ماننــد اختــاالت زنجیــرۀ
تأمیــن ،تغییــرات آبوهوایــی و مــوارد دیگــر
کانــون توجــه قــرار گیرنــد .همچنیــن ایــن
احتمــال وجــود دارد کــه در ســال آینــده
الزم باشــد حســابداران بــه منظــور کمــک بــه
ســازمانها در ایجــاد ارزش پایــدار بلندمــدت،
بــرای مــدت زمانــی کوتــاه بــه عنــوان مدیــران
بحــران عمــل کننــد .مدیــران مالــی احتماال در
ایــن ســال بــه «افســران ارشــد آینــده» تبدیل
میشــوند و تیمــی از حســابداران را رهبــری
میکننــد تــا در بلندمــدت ارزشآفرینــی کرده
و در عیــن حــال آشــفتگیهای کوتاهمــدت را
بــا کمــک برنامهریــزی اســتراتژیک ،تجزیــه و
تحلیــل دادههــا ،مدیریــت ریســک ســازمانی و
ســایر خدمــات راهبــری کننــد.
بــه گفتــه تامســون« :مهارتهــای حســابدار
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امــروزی بهطــور باورنکردنــی از بســیاری
جهــات ،بــا تمامــی چالشهــا و فرصتهــای
مهیــج پیـشروی حرفــه ،جامعــه و ســازمانها
ســازگاری دارد».
https://www.accountingtoday.
com/news/will-2022-be-the-yearof-the-accountant

کمـک حسـابداران بـه کسـب
و کارهـای کوچـک در راسـتای
رسـیدن بـه اهـداف پایـداری

زمینــۀ موفقیــت کســب وکار ،و محیطزیســت
را مــورد بحــث قــرار میدهــد.
بــا افزایــش درخواس ـتهای فــوری در سراســر
ش بــرای مبــارزه بــا
جهــان در جهــت تــا 
ســرعت فزاینــده تغییــرات اقلیمــی ،درخواســت
بــرای حضــور حســابداران بــرای کمــک
بــه کســبوکارها در زمینــۀ گزارشهــای
زیســتمحیطی ،اجتماعــی و حاکمیتــی بــه
ســرعت افزایــش مییابــد .علیرغــم تشــکیل
کنفرانــس اقلیمــی  COP26توســط ســازمان
ملــل در گالســکو ،اســکاتلند دراوایــل مــاه
جــاری بــا هــدف متقاعــد کــردن دولتهــا
در سراســر جهــان بــه افزایــش تعهداتشــان در
راســتای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای
و تکیــه بــر ســوختهای فســیلی ،اهــداف و
مواضــع ایــن کنفرانــس تــا حــد زیــادی مــورد
ســادهانگاری قــرار گرفــت.
در حالــی کــه بســیاری از شــرکتهای بــزرگ
در ســال گذشــته تعهداتــی را بــرای بــه صفــر
رســاندن آالیندگیهــا متحمــل شــدند،
واحدهــای کوچــک و متوســط نیــز موظــف
هســتند ســهم خــود را تقبــل کننــد و در
ایــن راســتا حســابداران میتواننــد ســهم بــه
ســزایی داشــته باشــند.

انجمــن حســابداران خبره کشــورهای اســترالیا
و نیوزلنــد ،روز چهارشــنبه راهنمایــی را
جهــت مســاعدت بــه حســابداران و مشــتریان
واحدهــای تجــاری کوچــک و متوســط در
راســتای اعتــای آنهــا بــه اهــداف پایــداری
منتشــر کردنــد.
از جملــه گامهــای عملــی ،بــرای تعبیــه
شــیوههای پایــدار در نهادهــای کوچــک و
متوســط ،مطالعــات مــوردی از سراســر جهــان
و پیوندهــای متصــل بــه ابزارهــا و منابــع
مختلــف؛ ارائــۀ ایــن راهنمــا تحــت عنــوان
"چگونــه شــرکتهای کوچــک و متوســط
 SMEsمیتواننــد جهانــی پایدارتــر ایجــاد
کننــد" ،کــه مزایــای اقدامــات پایــدار در
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کمـک حسـابداران بـه مدافعان
سلامت بـرای مقابلـه بـا
فشـارهای اقتصـادی در بحبوحه
همهگیـری کرونـا
در شــرایط همهگیــری بیمــاری کرونــا،
حســابداران بــه کمــک پزشــکان و ســازمانهای
مراقبتهــای بهداشــتی میآینــد کــه نــه تنهــا
بــا همهگیــری  COVID-19و انــواع آن ،بلکــه
بــا تغییــر قوانیــن مالیاتــی و اســتانداردهای
حســابداری در تعامــل هســتند.
راب شــیل ،مدیــر بخــش سیســتم ســامت در
 CliftonLarsonAllenدر ایــن بــاره اظهــار
داشــت «:اغلــب مشــتریانی کــه بــا آنهــا کار
میکنــم نهادهــای معــاف از مالیــات هســتند
و برخــی بیانههــای حســابداری بــر آنهــا
تأثیرگــذار اســت و ایــن در حالــی اســت کــه
بســیاری از آنهــا تحــت تأثیــر COVID-19
تــاش در مدیریــت کــردن هزینههــای
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مرتبــط دارنــد».
وی ادامــه داد« :اگرچــه در حــال حاضــر نیــز
بــرای تامیــن اقــام ضــروری ماننــد ماســک و
دیگــر تجهیــزات شــخصی همچنــان زنجیــرۀ
تامیــن بــا مشــکل و کمبــود مواجــه اســت.
بــا ایــن حــال ،شــرایط ماننــد ســال گذشــته
و زمــان شــروع همهگیــری جــدی نیســت.
بــا ایــن وجــود ،برخــی مشــتریان در مــورد
افزایشــی کــه ایــن کمبودهــا بــر هزینههــای
عرضــه ایــن محصــوالت داشــته اســت دچــار
چالــش هســتند».
در ایــن حیــن ،درکنــار تــورم افسارگســیخته
در هزینــۀ کاالهــا کمبــود نیــروی کار نیــز
ماننــد ســایر صنایــع ،نقــش بســزایی در حرفــه
مراقبــت ســامت ایفــا میکنــد ،و ایــن در
شــرایطی اســت کــه برخــی کارگــران بــه
دلیــل امتنــاع از واکســینه شــدن ،علیرغــم
آگاهــی دقیــق از خطــرات ابتــا بــه کوویــد،
خطــر از دســت دادن شــغل خــود را نیــز

دارنــد.
گذشــته از ایــن ،اســتاندارد جدیــد حســابداری
اجــاره کــه بــرای اولیــن بــار اجارههــای
عملیاتــی را در ترازنامــۀ بســیاری از شــرکتها
قــرار میدهــد ،یکــی دیگــر از نگرانیهــای
ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی اســت.
ایــن اســتاندارد در ســال  2019بــرای
شــرکتهای دولتــی اجرایــی شــد ،امــا توســط
هیئت اســتانداردهای حســابداری مالــی دو بار
بــرای شــرکتهای خصوصــی و غیرانتفاعــی
بــه تعویــق افتــاد .بــا ایــن حــال ،بــا وجــود
عدمآمادگــی بســیاری ســازمانها ،ایــن
اســتاندارد قــرار اســت اواخــر ایــن مــاه و در
 15دســامبر اجرایــی شــود .نظرســنجی کــه
در روز پنجشــنبه توســط شــرکت نرمافــزار
حســابداری  IRIS Innervisionمنتشــر
شــد ،نشــان داد  38درصــد از مدیــران ارشــد
مالــی و حســابداری شــرکتهای غیردولتــی
همچنــان پــروژه اجــرای اســتاندارد اجارههــا
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را آغــاز نکردهانــد .بــر اســاس ایــن نظرســنجی
کــه در مــاه نوامبــر انجــام شــد ،مــواردی کــه
شــروع بــه اجــرای ایــن پــروژه کردهانــد
عمدتــاً در مراحــل اولیــه هســتند٪18 ،
هنــوز دادههــای مــورد نیــاز را جمــعآوری
میکننــد ٪15 ،در حــال پیشــرفت بــوده و
 ٪15نیــز هنــوز بــه ارزیابــی تاثیــر ASC842
میپردازنــد .در ایــن میــان % 6 ،باقیمانــده
پروژههــای خــود را بــا تمرکــز بــر ســایر
اولویتهــا بــه تعویــق انداختهانــد و تنهـــــا
 6درصــد پــروژه را تکمیــل کردهانــد.
در ایــن راســــــتا ،قانــــــــون جدیــــــد
 ،The Build Back Better Actکــه
دولــت بایــدن تنهــا بــا حمایــت دموکراتهــا
در تــاش بــرای تصویــب آن از طــرف کنگــره
اســت نیــز تأثیــرات گســتردهای خواهــد
داشــت .شــیل بیــان کــرد" :بــا بکارگیــری این
قانــون ،یکــی از مــواردی کــه همچنــان بــر
آن نظــارت خواهیــم داشــت ،موازینــی اســت
کــه بــه ویــژه از طریــق افزایــش یارانــه حــق
بیمــه ،پوشــشدهی گســترده خواهــد شــد.
ایــن امــر در صنعــت مراقبتهــای بهداشــتی
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بســیار مفیــد خواهــد بــود زیــرا هــدف ایــن
اســت کــه افــرادی کــه در حــال حاضــر دارای
پوشــش بیمــه نیســتند ،جــذب شــوند تــا از آن
طریــق بتواننــد بــه مراقبتهــای بهداشــتی
مــداوم دسترســی داشــته باشــند .بــا در نظــر
گرفتــن ایــن واقعیتهــا کــه زمانــی کــه
ایــن افــراد بــه سیســتم درمانــی کــم هزینــه
دسترســی پیــدا میکننــد معمــوالً مراقبــت را
بــرای مــدت طوالنــی بــه تعویــق انداختهانــد و
در شــرایطی بســیار پیچیــده و چالشبرانگیــز
هســتند چراکــه راهــی بــرای پرداخــت امــور
درمانــی نداشــتند ،امیدواریــم ایــن قانــون در
دســت تصویــب بتوانــد برخــی از ایــن مقــررات
را بــه اجــرا بگــذارد تــا ایــن افــراد بــه پوشــش
درمانــی و بیمــۀ دسترســی داشــته باشــند و
بتواننــد مراقبتهــای مــورد نیــاز خــود را در
زمــان نیــاز دریافــت کــرده و بــه مدیریــت بهتــر
آن شــرایط کمــک کننــد".
https://www.accountingtoday.
com/news/accountants-helpinghealth-providers-cope-with-economic-strains-amid-pandemic

سـرمایهگذاران خواسـتار افشای
بهتر حسـاب سـرقفلی هستند
موسســۀ  CFAنتایــج نظرســنجی جهانــی را کــه
از متخصصــان ســرمایهگذاری در رابطــه بــا
حســابداری ســرقفلی ،افشــای اطالعــات مرتبــط
و چگونگــی تأثیــر ایــن مــوارد بــر تحلیــل و
تصمیمگیــری ســرمایهگذاری انجــام شــده
بــود ،منتشــر کــرد.
بــر اســاس ایــن نظرســنجی ،ســرمایهگذاران
افشــای اطالعــات بیشــتر را ترجیــح میدهنــد.
ایــن نظرســنجی در حالــی انجــام میگیــرد
کــه هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی و
هیئــت اســتانداردهای حســابداری بینالمللــی
در حــال بحــث در مــورد تغییــر در حســابداری
ســرقفلی هســتند و صرف ـاً از کاهــش ارزش بــه
ســمت اســتهالک ســرمایه در حرکتنــد.
در ایــن زمینــه ،درخواســت مؤسســه  CFAاز
هــر دو هیئــت تنظیــم اســتاندارد ایــن اســت
کــه بــر روی یــک رویکــرد مشــترک توافــق
کننــد.
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 FASBافشـای جدیـد مـدل
ضررهـاي اعتبـاري  CECLرا
در مـورد بدهیهـا و وامهـای
مشـکلدار پیشـنهاد میکنـد
هیئــت اســتانداردهای حســابداری مالــی
 FASBروز سهشــنبه نســخهای بروزرســانی
شــده از اســتانداردهای حســابداری را منتشــر
و در پــی آن بــه گســترش افشــاها تحــت
«اســتاندارد زیانهــای اعتبــاری» پرداخــت،
تــا بدیــن وســیله اطالعــات جامعتــری در
مــورد بازپرداخــت وامهــا ،تجدیــد ســاختار
بدهیهــای مشــکلدار و رد وامهــا در اختیــار
ســرمایهگذاران قــرار دهــد.
ایــن نســخه بــه حوزههایــی میپــردازد
کــه توســط  FASBبهعنــوان بخشــی از
فرآینــد بررســی شناســایی شــدهاند .بــا
کمــک گرفتــن از حوزههــای مــورد بررســی،
میــزان دســتیابی ســرمایهگذاران بــه اهــداف
مــورد نظرشــان ،بــا ارائــه اطالعــات مرتبــط
بــا اســتاندارد پیشــنهادی مــورد ارزیابــی قــرار
میگیــرد .هیئــت اســتانداردهای حســابداری
 ،FASBاز زمــان صــدور اســتاندارد زیانهــای
اعتبــاری ،کــه مــدل ضررهــای اعتبــاری فعلــی
یــا مــدل  CECLرا در ســال  2016معرفــی
کــرده اســت ،منابــع مختلفــی را بــرای کمــک
بــه پیادهســازی ایــن اســتاندارد ارائــه کــرده
اســت .بخشــی از ایــن منابــع شــامل تشــکیل
یــک گــروه منابــع انتقــال ضــرر اعتبــاری
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( ،)TRGارتبــاط بــا ذینفعــان بــه روشهــای
مختلــف ،ایجــاد مطالــب آموزشــی و راهنمــای
پرســش و پاســخ کارکنــان ،کارگاههــای
آموزشــی و بررســی آرشــیوهای موجــود از
گزارشهــای مالــی اســت.
در ایــن راســتا ،برخــی ناظــران خاطرنشــان
کردنــد کــه اندازهگیــری زیانهــای مــورد
انتظــار تحــت مــدل  CECLدر حــال حاضــر
شــامل جنبههــای مــورد پیشبینــی
مــدل  TDRبــوده و اطالعــات مربــوط
بــه ســرمایهگذاران ،از طریــق افشــای
بهبودیافتــه در مــورد برخــی اصالحــات بــه
طــور ســادهتری انتقــال خواهــد یافــت.

ماهــه گذشــته و  70درصــد در ســه ماهــه دوم
کاهــش داشــته اســت .پاسـخدهندگان همچنین
دیــدگاه بدبینانهتــری نســبت بــه چشــمانداز
ســازمان خــود داشــتند کــه ایــن دیدگاه نســبت
بــه ســه ماهــه ســوم کاهــش هــم داشــته.
در حــال حاضــر تــورم و بــه دنبــال آن
محدودیــت در دســترس بــودن پرســنل ماهــر
نگرانــی اعظــم پاســخدهندگان نظرســنجی
اســت .کســاد بــودن بــازار کار نیــز همچنــان
عاملــی بــرای افزایــش انتظــار کارکنــان از
مبالــغ حقــوق و مزایــا اســت کــه پیشبینــی
میشــود طــی  12مــاه آینــده  4.3درصــد
افزایــش یابــد .ایــن رونــد ســریعترین افزایــش
نســبت بــه نــرخ پیشبینــی شــده 3.7
درصــدی در ســه ماهــه گذشــته اســت.
https://www.accountingtoday.
com/news/cpa-executivesconcerned-about-inflation-

حسابداران رسمي نگران تورم و
رویۀ استخدام در اياالت متحده
بــر اســاس نظرســنجی  ، AICPAنگرانیهــای
تــورم و کمبــود نیــروی کار ،موجــب کاهــش
خوشبینــی در اقتصــاد ایــن کشــور شــده اســت.
طــی نظرســنجی چشــمانداز اقتصــادی
 Economic Outlook Surveyســهماهه
چهــارم ،کــه روز پنجشــنبه توســط AICPA
منتشــر شــد ،از  628مدیــر عامــل ،مدیــر
مالــی و ســایر حســابداران خبــره شــاغل در
شــرکتهای آمریکایــی کــه دارای نقشهــای
اجرایــی و مدیریــت ارشــد حســابداری بودنــد،
تنهــا  41درصــد از پاســخدهندگان نســبت
بــه اقتصــاد ایــاالت متحــده ابــراز خوشبینــی
کردهانــد .ایــن آمــار از  51درصــد در ســه
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انتشـار دو بیانیـه مفهومـی
حسـابداری مالـی جدیـد توسـط
 -FASBفصلهـای جدید چارچوب
مفهومـی  FASBبـه دو حـوزه مهم
گزارشگـری مالـی میپـردازد:
عناصـر صورتهـای مالـی و ارائـه
طــی بیانیههــای مفهومــی جدیــدی کــه
روز چهارشــنبه منتشــر شــدFASB ،
عناصــر صور تهــای مالــی و عواملــی را
مــورد بررســی قــرار داد کــه در توســعه
راهنمــای حســابداری بایــد مــد نظــر قــرار
میگیرنــد.
ایــن صورتهــا در غالــب مجموعــهای از
اهــداف و مبانــی مرتبــط بــا یکدیگــر و پایـهای
بــرای تنظیــم اســتانداردها و مفاهیــم ،GAAP
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بــه عنــوان فصــول جدیــدی از چارچوبهــای
مفهومــی  FASBارائــه میشــوند کــه هیئــت
میتوانــد از آنهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای
پاســخگویی بــه ســؤاالت حســابداری و
گزارشــگری اســتفاده کنــد.
ریچــارد آر .جونــز ،مدیــر  FASBدر
بیانیــهای اعــام کــرد " :فصلهــای جدیــد
چارچــوب مفهومــی  FASBبــه دو حــوزه
مهــم گزارشگــری مالــی میپــردازد:
عناصــر صورتهــای مالــی و ارائــه .ایــن دو
حــوزه تنظیــم اســتانداردهایی کــه نهادهــا
بــه ســرمایه گــذاران موجــود و بالقــوه ،وام
دهنــدگان ،اهداکننــدگان و ســایر ارائــه
دهنــدگان منابــع ارائــه مــی دهنــد را بهبــود
مــی بخشــد".
بیانیــه هــای منتشــر شــده بــه شــرح زیــر
اســت:

 بیانیــه مفاهیــم  FASBشــماره ،8چارچــوب مفهومــی بــرای گزارشگــری

مالــی :فصــل  ،4عناصــر صورتهــای
مالــی ،کــه بــه توضیــح عناصــر صورتهــای
مالــی میپــردازد کــه بایــد در تدویــن
اســتانداردها بــرای واحدهــای تجــاری و
غیرانتفاعــی اســتفاده شــوند.

 -بیانیــه مفاهیــم  FASBشــماره  ،8چارچوب

مفهومــی بــرای گزارشــگری مالــی :فصــل
 ،7ارائــه ،کــه عواملــی را شناســایی مــی
کنــد کــه  FASBبایــد در هنــگام تصمیــم
گیــری دربــاره نحــوه نمایــش اقــام در
صــورت هــای مالــی در نظــر داشــته باشــد.
https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/dec/fasb2-inancial-accounting-conceptstatements.html
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سـرمایهگذاری بـر روی پرتـال
آنالیـن حسابرسـی داخلـی
شــرکت  ،Workivaموســس پلتفــرم مالــی و
گزارشــگری  ،ERGاقــدام بــه خریــداری پورتــال
 ،AuditNetارائهدهنــدۀ جهانــی نرمافــزار
خدمــات حسابرســی کــرده کــه شــرایط ایــن
معاملــه تاکنــون افشــا نشــده اســت.
پورتــال آنالیــن  ،AuditNetدسترســی بــه
محتــوا ،منابع ،ابزارهــا و الگوهای حسابرســی را در
اختیــار بیــش از  160000متخصــص حسابرســی
داخلــی در سراســر جهــان قــرار میدهــد.
طبــق اظهــارات مارتــی واندرپلیــگ ،مدیرعامــل
 Workivaطــی بیانی ـهای :جوامــع دیجیتالــی
ماننــد  ،AuditNetکــه در آن رهبــران فکــری
و متخصصــان میتواننــد بــا یکدیگــر ارتبــاط
برقــرار کــرده ،همــکاری کننــد ،بهتریــن
شــیوهها را بــه اشــتراک بگذارنــد و بــه ایجــاد
برنامههــا و مقیاسبنــدی آنهــا بپردازنــد ،بــرای
کسـبوکارهایی کــه بــه دنبــال تســریع تحــول
دیجیتــال هســتند بســیار ضــروری اســت.
شــرکت  Workivaمشــارکت اســتراتژیک خود
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را بــا  AuditNetاز ســال  2020آغــاز کــرد
تــا از ایــن طریــق دسترســی بــه محتــوای
 AuditNetرا در اختیــار مشــتریان خــود
قــرار دهــد .ایــن شــرکت همچنیــن قصــد
دارد بــا قــرار دادن برخــی محتواهــای ویــژه
در بــازار جدیــد  ،Workivaاز ســال 2022
داراییهــای دیجیتــال را یکپارچــه کنــد.
جیــم کاپــان ،بنیانگــذار و مدیــر عامــل
 ،AuditNetدر بیانیـهای گفــت« :ایــن خریــد
تضمیــن میکنــد کــه تخصــص AuditNet
در دســترس و مرتبــط بــا تیمهــای حسابرســی
جهانــی اســت" .مــن بــه ماموریــت Workiva
بــرای تقویــت گزارشدهــی شــفاف جهانــی
اعتقــاد دارم و مشــاهده کــردهام کــه چگونــه ایــن
فنــاوری مســیر را بــرای افزایشکارایی و اثربخشــی
تیمهــای حسابرســی همــوار میکنــد».

و
دیجیتـال
داراییهـای
نامشـهود در اولویـت برنامههای
 تحقیقاتـی جدید هیـات تدوین
اسـتانداردهای مالـی ()FASB
در اوایــل ســال جــاری ،هیــات تدویــن

اســتانداردهای مالــی ( )FASBنظرســنجی
مبنــی بــر چگونگــی اولویتهــای دســتور
کار ایــن هیئــت برگــزار کــرد .در پاســخ بــه
بازخوردهــای دریافتــی از ایــن نظرســنجی
ریچــارد جونــز ،مدیــر هیــات تدویــن
اســتانداردهای مالــی ( ،)FASBروز چهارشــنبه
تغییــرات جامعــی را در دســتور کار تحقیقاتــی
هیئــت اعــام کــرد.
برنامــه تحقیقاتــی  FASBاکنــون بــدون ترتیب
خاصــی شــامل پروژههــای زیــر خواهــد بــود:
• حســابداری داراییهــا و کاالهــای دیجیتالــی
قابــل معاملــه در بــورس
• حســــابداری و افشـــــای داراییهــــای
نامشهـــــود.
• حسابداری مصونسازی ،فاز دوم.
• حســابداری ابزارهــای مالــی بــا ویژگیهــای
مرتبــط محیطــی ،اجتماعــی و حاکمیــت
شــرکتی ( )ESGو اعتبــارات نظارتــی
• حسابداری کمکهای بالعوض دولت
https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/dec/digitalassets-intangibles-priorities-fasbresearch-agenda.html
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آینـــدهای روشــــن بــرای
حسـابدارهای رســـمی ()CPA
جـوان در آمریـکا
آمــوزش یکــی از مــواردی اســت کــه CPAها را
متمایــز میکند.
تبدیــل شــدن بــه یــک  CPAبــه عــزم و تــاش
زیــادی نیــاز دارد .چنــد تــن از رهبــران ارشــد
انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا ()AICPA
اخیــرا ً بــه گروهــی از دانشــجویان بــا انگیــزه
حســابداری بــا پیشــینههای مختلــف اعــام
کردنــد« :کــه پیوســتن بــه حرف ـهای کــه بــه
دلیــل قابــل اعتمــاد بــودن و ســختگیریاش
معــروف اســت ،بــرای کســانی کــه واجــد
شــرایط هســتند ،عوایــد بســیاری در پــی
خواهــد داشــت».
بــری مالنکــن ،CPA ، CGMA،رئیــس و
مدیــر عامــل انجمــن حســابداران حرفــهای
خبــره بینالمللــی ،بــه نمایندگــی از AICPA
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و  ،CIMAبــر اهمیــت یــک پایــۀ آموزشــی
قــوی بــرای CPAهــای آینــده تأکیــد کــرد .وی
افــزود :آمــوزش یکــی از مــواردی اســت کــه
CPAهــا را متمایــز میکنــد" .و همــگام بــا
آزمــون و الزامــات تجربــهCPA ،هــا مســئولیت
کار در جهــت منافــع عمومــی و بــرآورده
کــردن نیازهــای مشــتریان خــود را نیــز بــر
عهــده دارنــد".
در زیــر چنــد نکتــۀ مهــم از مباحــث مطــرح
شــده در میزگــرد آورده شــده اســت:
• هیــچ مســیر واحــدی وجــود نــدارد.
متخصصــان بــر ایــن باورنــد کــه حرفــۀ
حســابداری خطــی نیســت و میتوانــد افــراد
را از فرصتهــای بیشــماری عبــور دهــد.
اگرچــه کار در شــرکتهای حســابداری
دولتــی بــرای بســیاری از افــراد ســودمند
اســت ،امــا ایــن تنهــا مســیر شــغلی نیســت.
• CPAهــا در دنیــای در حــال تغییــر رشــد
میکننــد .بــه گفتــه مالنکــن ،پایــۀ آموزشــی
و تجربــی CPAهــا ،آنهــا را بــرای رویارویــی

بــا چالشهــای پایــان ناپذیــری کــه اقتصــاد
پیچیــدۀ جهانــی امــروزی ارائــه میکنــد،
آمــاده میســازد.
• دانشــجویان بایــد امتحــان را در اولویــت قرار
دهنــد .زمــان مــورد نیــاز بــرای مطالعــه بــرای
امتحــان همــان چیــزی اســت کــه تحقیقــات
بــه عنــوان یــک چالــش بــرای بســیاری از
افــراد بــه آن اشــاره دارد .بنابرایــن ،مالنکــون
اشــاره کــرد کــه «شــرکت در امتحــان ،درســت
پــس از پایــان مدرســه راه گــذر از ایــن مرحلــه
اســت».
مهــم نیســت کــه یــک  CPAجــوان چــه
مســیری را طــی کنــد .ایــن حرفــه ،حرف ـهای
اســت کــه بــه خوبــی مــورد توجــه و احتــرام
قــرار میگیــرد .بــه بیــان مالنکــون« :مــا
مشــاورین مــورد اعتمــاد هســتیم و اعتبــار
و دقــت را در تصمیمگیریهــای خــود بــه
ارمغــان میآوریــم».
https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/nov/brightfuture-young-cpas.html
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اســـتاندارد جدیـد هیئـت
تدویـن اسـتاندارهای مالـی
( )FASBکسـب و کارهـا را ملزم
بـه افشـای کمکهـای دولتـی
میکنـد
اســتاندارد جدیــد منتشــر شــده توســط
هیئــت تدویــن اســتاندارهای مالــی (،)FASB
از شــرکتها میخواهــد اطالعاتــی را در
یادداشــتهای صورتهــای مالــی دربــارۀ
کمکهــای دولتــی کــه دریافــت میکننــد،
افشــا کننــد ،چــرا کــه پیــش از ایــنGAAP ،
هیــچ راهنمایــی خــاص و معتبــری بــرای
واحدهــای تجــاری در زمینــۀ حســابداری یــا
افشــای کمکهــای دولتــی ارائــه نکــرده
بــود.
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انــواع کمکهایــی کــه در اســتاندارد جدیــد
بایــد افشــا شــود شــامل کمکهــای نقــدی
و کمکهــای بالعــوض ســایر دارایــی
هاســت .ایــن اســتاندارد مســتلزم آن
اســت کــه معامــات بــا دولــت بــا اعمــال
الگویــی از کمکهــای بالعــوض در FASB
 ASCموضــوع  ،958نهادهــای غیرانتفاعــی
یــا اســتاندارد حســابداری بیــن المللــی
 ،)IAS 20( 20حســابداری کمکهــای
بالعــوض دولــت و افشــای کمکهــای
دولتــی محاســبه شــود.
طبــق ایــن اســتاندارد افشــای ســاالنه
مــوارد زیــر مــورد نیــاز اســت:
• اطالعاتــی در مــورد ماهیــت معامــات و
رویــه حســابداری مرتبــط مــورد اســتفاده
بــرای معامــات
• اقــام ردیــف ترازنامــه و صــورت ســود و

زیــان کــه تحــت تأثیــر معامــات قــرار
میگیرنــد و مبالــغ قابــل اعمــال بــرای
هــر یــک از اقــام صــورت مالــی
• شــرایط و ضوابــط مهــم معامــات از
جملــه تعهــدات و مــوارد احتمالــی
ایــن اســتاندارد بــرای صورتهــای مالــی
منتشــر شــده در دورههــای ســاالنهای کــه
پــس از  15دســامبر  2021آغــاز میشــود،
قابــل اعمــال اســت ،همچنیــن طرحهــای
غیرانتفاعــی و مزایــای کارکنــان از ایــن
اســتاندارد مســتثنی هســتند.
https://www.journalofaccountancy.com/news/2021/
nov/fasb-standard-disclosures-government-assistance.
html
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اقـدام سـرویس درآمـد داخلی
( )IRSدر کمک به غیرانگلیسـی
زبانـان بـرای پرداخـت بهتـر
ما لیا ت

بــر اســاس گزارشــی کــه اخیــرا ً منتشــر شــده،
ســرویس درآمــد داخلــی IRSتالشهــای
خــود را بــرای ارائــه اطالعــات و منابــع مالیاتی
بــه مالیاتدهندگانــی بــا مهــارت محــدود
انگلیســی و اختــاالت بصــری افزایــش داده
اســت .همچنیــن ،بــر اســاس گــزارش مذکــور
ایــن اقدامــات کافــی نبــوده بــه کار بیشــتری
در ایــن زمینــه نیــاز اســت.
ایــن گــزارش کــه روز دوشــنبه توســط بــازرس
کل خزانــهداری اداره مالیــات منتشــر شــد
خاطرنشــان کــرد کــه در مــاه ژانویــه ســرویس
درآمــد داخلــی ،IRSاســتراتژی تجربــی
مالیــات دهنــدگان را بــه کنگــره ارســال کــرد
کــه شــامل اســتراتژیهایی بــرای تعامــل
بــا گروههــای محــروم ،از جملــه مالیــات
دهنــدگان بــا مهــارت محــدود انگلیســی و
معلولیــت بــود .بــر اســاس یافتههــای بــازرس
کل خزانـهداری امــور مالیاتــی )TIGTA)، IRS
در حــال گســترش دسترســی بــه اطالعــات
مالیاتــی و منابــع بــه زبانهــای دیگــر
بــرای مالیاتدهنــدگان بــا مهــارت محــدود
انگلیســی و در قالــب هــای جایگزیــن بــرای
مالیــات دهنــدگان کــم بینــا اســت.
در راســتای گــزارش منتشــر شــدهIRS ،
بــرای کمــک بــه مالیاتدهنــدگان ،برنامــه
«درخواســت تغییــر در اولویــت زبــان»
را بنیانگــذاری کــرد .همچنیــن ،بــرای
مالیاتدهندگانــی کــه در اظهارنامــه مالیاتــی
ارجحیــت خــود را بــه برقــراری ارتباط بــا IRS
بیــان میکننــد ،یــک خــط تلفــن رایــگان
چنــد زبانــه اختصاصــی ایجــاد کــرد ،تــا از
ایــن طریــق بــه مالیــات دهندگانــی کــه زبــان
اصلــی آنهــا انگلیســی یــا اســپانیایی نیســت
کمــک کنــد .از دیگــر اقدامــات میتــوان بــه
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گســترش منابــع چندزبانــه در وبــگاه IRS.gov
اشــاره کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت ،جهــت بهبــود مســاعدت
بــه مالیــات دهنــدگان کــم بینــاIRS ،
صفحــهای جدیــد در وبــگاه  IRS.govایجــاد
کــرد تــا بــه مالیــات دهنــدگان اطالعاتــی در
مــورد خدمــات دسترســی در دســترس ماننــد
خــط بریــل ،اســناد الکترونیکــی چــاپ بــزرگ
و صــدا ارائــه دهــد".

انتظارحسابرسـان بـرای ادامـه
دورکاری

بــا توجــه بــه همهگیــری COVID-19
حسابرســان داخلــی در دو ســال گذشــته تــا
حــد زیــادی مجبــور بــه دور کاری بودهانــد
و بــا گســترش انــواع مختلفــی ماننــد دلتــا
و  ،Omicronایــن الگــو احتمــاالً در ســال
آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.
گزارشــی کــه اخیــرا ً توســط بنیــاد حسابرســی
داخلــی موسســۀ حسابرســان داخلــی  IIAو

هیــات مدیــره آن منتشــر شــده نشــان میدهــد
 ٪58از مدیــران ارشــد حسابرســی در ماههــای
م آنهــا
اکتبــر و نوامبــر عنــوان کردهانــد کــه تیـ 
تمــام یــا بیشــتر امــور اداری خــود را بــه صورت
دورکاری انجــامدادهانــد ،در حالــی کــه ٪22
اظهــار داشــتند کــه از رویکــرد ترکیبــی بــه
صــورت تقریبــاً مســاوی از راه دور و حضــوری
اســتفاده میکننــد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت« :بــرای
حسابرســان داخلــی ،بازگشــت بــه تنظیمــات
ترکیبــی یــا از راه دور بــه انعطافپذیــری و
خالقیــت در یافتــن جایگزینهایــی بــرای
تعامــل حضــوری و ســنتی نیــاز اســت» .در
ایــن زمینــه ،تیمهــای حسابرســی راههــای
جدیــدی را بــرای دسترســی بــه اطالعــات و
آزمایــش روشهــای اطمینانبخشــی نویــن
شناســایی کردهانــد و راههــای قابلتوجهــی را
بــرای تعامــل بــا اعضــای تیــم و ایجــاد روابــط
بــا ســهامداران مــورد بررســی قــرار دادهانــد.
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بیشـترین نـرخ کالهبـرداری و
تقلـب مالـی در کـدام ایالتهای
آمریـکا رخ داده اسـت؟
بــر اســاس تحقیقاتــی کــه اخیــرا ً صــورت
گرفتــه ،نــوادا در بیــن همــۀ ایالتهــا از نظــر
داشــتن باالتریــن نــرخ تقلــب تجــاری پیشــتاز
بــوده و در ایــن پیشــتازی تنهــا بــه داشــتن
نــرخ بــاالی تقلــب اکتفــا نکــرده اســت.
بــر اســاس دادههــای کمیســیون تجــارت
فــدرال ،ایــن تحقیــق در مــاه جــاری توســط
گــروه ضــد تقلــب  SEONمنتشــر شــد کــه
مطابــق آن ایالتهــای دارای باالتریــن نــرخ
تقلــب تجــاری را بــه ازای هــر  100.000نفــر
بررســی کــرد .طبــق بررســی صــورت گرفتــه،
محققــان تعــداد کل گزارشهــای تقلــب در
هــر ایالــت را بــه همــراه تعــداد مــوارد تقلــب
تجــاری یــا شــرکتی بررســی کردنــد .ســپس
 SEONنتیجــه را بــا دادههــای جمعیــت
مقایســه کــرد تــا نــرخ نســبی کالهبــرداری و
تقلــب تجــاری در هــر منطقــه جغرافیایــی را
بدســت آورد.
ایــن گــزارش نشــان داد نــوادا بــا 18.94
گــزارش کالهبــرداری تجــاری بــه ازای هــر
 100.000نفــر ،بزرگتریــن کانــون کالهبرداری
تجــاری در ایــاالت متحــده اســت .نــرخ اعــام
شــده در ایــن گــزارش ،بیــش از  2.5برابــر
نــرخ کالهبــرداری در بهتریــن ایالــت ایــن
کشــور یعنــی ایالــت نبراســکا اســت ،کــه در
آن تنهــا  7.24گــزارش بــه ازای هــر 100.000
نفــر وجــود داشــت.

شـش درس از حسابرسـانی کـه
زودتـر هـوش مصنوعـی را بکار
گر فتند

ابزارهــای نویــن و مبتنــی بــر رایانــش ابــری
رویکــرد جدیــدی را بــرای ایفــای تعهــدات
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حسابرســی ارائــه میدهنــد کــه مشــتریان
تشــنه آن هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه
ممکــن اســت ســالها طــول بکشــد تــا ایــن
اســتراتژیهای جدیــد تکمیــل شــوند و از
ســوی دیگــر شــرکتهایی کــه هنــوز شــروع
بــه کار نکردهانــد ممکــن اســت از ایــن قافلــه
عقــب بماننــد.
تروخیلــو ،یکــی از شــرکای شــرکت GRF
در ایــن بــاره اظهــار کــرد :صادقانــه بــر ایــن
بــاورم کــه عــدم انجــام فعالیــت در ایــن
زمینــه بزرگتریــن ریســک خواهــد بــود .وی
همچنیــن در کنفرانــس  CPAدیجیتــال
 ،2021دربــارۀ بلــوغ اخیــر پلتفرمهــای
هــوش مصنوعــی ارائـهای داشــت کــه در آن 6
مــورد زیــر را در رابطــه بــا بــکار گیــری هــوش
مصنوعــی مــورد توجــه قــرار داده اســت.
 -1از کــم شــروع کنیــد :شــرکت  GRFپلــت
فرمــی مبتنــی بــر رایانــش ابــری را بــا عنــوان
 MindBridgeمــورد اســتفاده قــرار داده کــه
تراکنشهــا را مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار
میدهــدCPA .هــا معتقدنــد ایــن امــر کــه
بــه جــای نمونهگیــری از تراکنشهــا جهــت
بررســی ،پلــت فــرم هــر تراکنــش را دریافــت و
تجزیــه و تحلیــل میکنــد نشــاندهندۀ یــک
تغییــر اساســی اســت.
بــا ایــن حــال ایــن شــرکت رویکــردی

مرحلــهای را اتخــاذ کــرده ،چــرا کــه زمانــی
شــرکت شــروع بــه اســتفاده از نرمافــزار کــرد
کــه همچنــان بــه ســرعت در حــال تکامــل
بــود .تروخیلــو اضافــه کــرد ،بــه جــای الــزام
بــه عرضــه گســترده GRF ،بــرای تعــداد
تعاملهایــی کــه از ایــن پلتفــرم اســتفاده
میکننــد هــدف تعییــن کــرد و ســپس بــه
هــر شــریک و مدیــر اجــازه داد در مــورد
اینکــه چــه چیــزی بایــد اســتفاده شــود و
چــه چیــزی نبایــد تصمیــم بگیرنــد".
 -2اطالعرســانی را کامــل کنیــد :فــروش
بیــش از حــد وعــده داده شــده از ابزارهــای
مربــوط بــه هــوش مصنوعــی وسوســه انگیــز
اســت ،امــا شــرکتها بایــد بــه مشــتریان و
کارمنــدان در درک وضعیــت واقعــی فنــاوری
کمــک کننــد.
 -3یــک تیــم تغییرپذیــر داشــته باشــید:

شــما بایــد بتوانیــد موقعیــت و فضای مناســب
را در اختیــار افــراد دارای ســمت در شــرکت
قــرار دهیــد ،کــه ایــن امــر در صورتیکــه در
ســرمایهگذاری روی هــوش مصنوعــی جــدی
باشــید زمــان زیــادی خواهــد بــرد.
 -4از دانش تمرکز بهره بگیرید

 -5سیستم و کارکنان را آموزش دهید
 -6آینده را در نظر بگیرید
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