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دورنما
در  81آبان ماه  8931سازمان بورس اوراق بهادار طی اطالعیه ای عالوه بر تمامی بانک ها ،مو س سات اعتباری و شرکت های بیمه ،شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران که دوره مالی آنها از فروردین ماه  8931و بعد از آن شروع شده و سرمایه ثبت شده
آنها  81هزار میلیارد و بی شتر از آن ا ست را ملزم به تهیه صورت های مالی ساالنه خود بر ا ساس ( IFRSا ستاندارد های بین المللی گزار شگری
مالی) نمود .بر اساس این اطالعیه تهیه صورت های مالی بر اساس  IFRSبرای سایر شرکت ها در سال  8931اختیاری می باشد .سازمان حسابرسی
به عنوان متولی استتتاندارد گذاری در کشتتور در حال ترجمه این استتتاندارد ها می باشتتد .عالوه بر ترجمه ،الزم استتت که آثار بالقوه این تیییر بر
حسابداری ،مالیات ،بودجه بندی ،سیستم های اطالعاتی و سایر حوزه های قابل توجه که از پذیرش  IFRSمتاثر می شوند به دقت بررسی و ارزیابی
شوند.

زمانبندی اجرا
شرکت هایی که از ابتدای سال  8931ملزم به
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آثار پذیرش  IFRSمنحصر به حسابداری نیست
پذیرش  IFRSنیازمند برنامه جامع و کارآمدی است تا این
اطمینان حاصل شود که این فرآیند به صورت کامل و صحیح اجرا
شده و تصمیمات اتخاذ شده در راستای اهداف استراتژیک واحد
تجاری سازماندهی شده است.
عالوه بر امور مالی ،فرآیند پذیرش بر فرآیند های واحد های فناوری
اطالعات ،امورحقوقی  ،فروش  ،بازاریابی ،منابع انسانی ،ارتباط با سرمایه
گذاران ،برنامه ریزی و بودجه یک واحد تجاری تاثیر گذار است.
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فرآیند پذیرش شامل مراحل زیر می باشد:


تجزیه و تحلیل اولیه آثار پذیرش جهت شناسایی تفاوت های کلیدی بین  IFRSو استاندارد های حسابداری جاری



تعیین دقیق مجموعه ای از دستورالعمل های حسابداری  IFRSکه تمامی جنبه های کسب و کار شرکت را در بر بگیرد



محاسبه تفاوت های حسابداری و تهیه صورت های مالی بر اساس IFRS



ارزیابی آثار پذیرش بر وضعیت مالیاتی  ،مالی و ارتباط با سرمایه گذاران



ارزیابی آثار پذیرش بر سیستم های اطالعاتی و فرآیند های مرتبط



آموزش کارکنان توسط تیمی دارای صالحیت فنی و حرفه ای مطلوب

مدل پنج مرحله ای
پذیرش  IFRSو بکارگیری مستتتمر آن لالشتتی جدی استتت به دلیل آنکه این پروژه باید به صتتورت همزمان در کنار ستتایر فعالیت های عملیاتی
شرکت اجرا شود .به منظور ح صول اطمینان از پیاده سازی اثر بخش ،برنامه ریزی شده و ری سک محور ،ما از یک رویکرد آزموده شده و جامع
استفاده می کنیم .مدل پنج مرحله ای بر اساس تجربه عملی ما در اجرای پروژه های مشابه بوجود آمده و ما را قادر می سازد تا مسایل کلیدی را
به سرعت شناسایی و رهنمود های اجرایی را ارائه دهیم.

بررسی پس از اجرا

پیاده سازی

ارائه راهکار و

برنامه ریزی و

روشها

طراحی

بررسی تفصیلی

ارز یابی طرح اجرا شتتتده،

راستتتتی آزمایی راهکارها و

طتتتراحتتتی روش هتتتا،

ته یه طرح تفضتتتیلی اجرای

ارز یابی دقیق آ ثار پذیرش

ارتقای  IFRSبه ستتتاختاری

روش های ارائه شده ،پیاده

دستتتتتتتورالتتعتتمتتل هتتای

پروژه شامل اهداف ،برنامه

به منظور شتتناستتایی تفاوت

عمل یاتی در وا حد ت جاری،

سازی تیییرات در سیستم و

حستتتا بداری  ،راه کار های

استتتتتتتراتتتژیتتک ،بتترنتتامتته

هتتای کتتلتتیتتدی  IFRSبتتا

آموزش و ارتباط مستمر

فرآیندهای تجاری

مربوط به سی ستم اطالعاتی

ز مانب ندی  ،اعضتتتای تیم و

استاندارد های موجود ،تاثیر

،آثار مالیاتی و تجاری .ارائه

مسئولیت ها

آنها بر فرآیند تجاری وIT

برنامه آموزشی
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را ب تر لطور به شما کمک می کند
تیم با تجربه ما در حوزه های حسابداری ،مالیات ،و فناوری اطالعات می تواند آثار بالقوه پذیرش  IFRSرا به نحو مطلوب ارزیابی کند .اگر شما به
دنبال راهنمایی بهنگام و پشتیبانی جامع هستید ،ما تیم منحصر به فرد  ،ابزار و تجربه کافی را برای کمک به شما مهیا داریم .خدمات ما شامل:
-

ایجاد شناخت عمومی از  IFRSو تجزیه تحلیل پذیرش برای نخستین بار بر اساس IFRS 1

-

تحلیل مقدماتی  /ارزیابی آثار پذبرش و ارائه پیشنهادات

-

بررسی رعایت قوانین و مقررات مربوط گزارشگری به مراجع ذیصالح

-

شناسایی و بررسی مسائل مدیریت ریسک مربوط به  ( IFRSبویژه  IFRS 13 ،IFRS 9و )IFRS 14

-

پشتیبانی در بکارگیری  ،IFRSبررسی تفصیلی بر مسائل خاص صنعت و تهیه دستورالعمل های حسابداری

-

ارزیابی فرآیند های جمع آوری اطالعات ،کنترل و سیستم های اطالعاتی و بازطراحی سیستم های جدید متناسب با IFRS

-

ازریابی آثار ناشی از پذیرش  IFRSبر وضعیت مالیاتی واحد تجاری

-

تهیه  /بررسی صورت های مالی و افشاهای مربوطه شامل یادداشت پذیرش IFRS

-

تهیه برنامه پروژه پذیرش IFRS

-

آموزش کاربردی IFRS

لرا را ب تر
با توجه به اعمال تیییرات م ستمر از سوی هیئت ا ستاندارد های بین المللی ( )IASBدر ا ستاندارد های بین المللی گزار شگری مالی که متنا سب با
تیییرات در محیط تجاری و گزارشگری انجام می شود و همچنین وضعیت پیشرفت کمتر از انتظار پروژه ترجمه این استاندارد ها توسط سازمان
ح سابر سی ،در حال حا ضر ت سلط به  IFRSوم سائل روز ح سابداری در سطح بین المللی در کنار زبان انگلی سی ،تنها راه پیاده سازی  IFRSبه نحوی
مطلوب باشد.
انجمن ح سابداران ق سم خورده انگل ستان ( )ACCAیکی از معدود مراجع آموزش و ارائه کننده مدارک حرفه ای  IFRSمی با شد .را ب تر با بهره
گیری از تیمی خبره مت شکل از اع ضا و دان شجویان سطح حرفه ای انجمن ح سابداران ق سم خورده انگل ستان  ACCAکه دارای تجربیات مدیریتی و
سرپرستی می باشند مفتخر است که کلیه مراحل پیاده سازی  IFRSرا به بهترین و موثر ترین روش برای کلیه شرکت ها به انجام برساند.
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