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با توجه به پیدایش فناوری های نو ظهور و انفجار اطالعات در دسترس  ،حرفه حسابرسی اکنون در
نقطه ی عطفی قراردارد  .یافنه های این پژوهش نشان داده است که نیاز به اطمینان دهی گسترده تر
و انجام حسابرسی مالی به نحوی که بینش عمیق تر برای کمیته حسابرسی  ،مدیران و ذینفعان ایجاد
کند  ،احساس می شود .حسابرسی مالی به کمک پیدایش ابزارها و فناوری های جدید  ،گذاری بی
سابقه را آغاز کرده است .این ابزار ها  ،اجرای حسابرسی با کیفیت تر را ممکن می سازند  ،به نحوی
که تمام ذینفعان از منافع آن بهره مند شوند .فناوری های جدید و توسعه ی دسترسی به داده ها ،
موجب گشایش قلمرویی جدید از فرصتهای مختلف رشد  ،پیش روی بنگاه ها شده اند و عمق
اطالعات مالی گزارش شده را افزایش داده اند  .کمیته های حسابرسی  ،مدیران اجرایی و سهامداران
از حسابرسان مستقل انتظار دارند که با پیشرفت های فناوری همگام شوند و به این ترتیب اثر این
پیشرفت ها را دوچندان کنند  .حسابرسان مستقل نیز باید با توجه به قابلیت های ایجاد شده ی
جدید و حجم باالی اطالعات در دسترس بینشی عمیقتر فراهم کنند .با توجه به یافته های پژوهش
مشترک forbesو  kpmgکه از مدیر مالی  ،عضو و مدیر کمیته حسابرسی  ،دانشگاهیان  ،کمک
حسابرسان و دانشجویان حسابداری به عمل آمده است  ،فناوری  ،تنها عاملی است که بزرگترین تاثیر
را بر حرفه حسابرسی گذاشته است  .با انفجار دسترسی به داده ها و پیدایش قابلیت های چشم گیر
در تحلیل داده ها  ،حسابرسان نیز باید خود را برای تغییرات سریع و عمیق آماده کنند  .از دیدگاهی
فنی  ،کاربرد قابلیت های مربوط به داده ها فناوری در حسابرسی  ،نشانده ی گام بزرگ رو به جلو
است که کیفیفت و بینش قابل حصول در حسابرسی را افزایش می دهد .فناوری های جدید به
حسابرسان ماهیت تازه بخشیده است .

حسابرسان تنها با استفاده از تفکر انتقادی می توانند ابعاد جدید مسائل مختلف را کشف کنند  .در حقیقت فناوری سبب می شود تا
حسابرسان بتوانند مهارتها  ،تجربه و قضاوت خود را به نحوری اثر بخش تر بکار برند  ،و به حسابرسان کمک می کنند تا ابعاد بیشتری را
بیازمایند و در نتیجه بینشی عمیق تر ایجاد کنند  .حدود  93%مشارکت کنندگان در پژوهش  forbesو  kpmgمعتقد بودند که
حسابرسان باید بیش از وضعیت کنونی تالش کنند  .حسابرسان باید در جنبه هایی بیش از فناوری  ،مانند فرهنگ  ،و دیگر مهارتها
متمرکز شوند تا پیشرفت کنند  .این پژوهش حوزه هایی را تحلیل می کند که حسابرسان باید بیشتر در آنها فعالیت کنند  ،همچنین
چالش هایی اصلی و عواملی که این گذار را تحت تاثیر قرار می دهند  ،را بررسی کنند  .این پژوهش بررسی می کند که چگونه با توجه به
تجربه ی کاری پاسخ دهندگان  ،دیدگاه های آنها در مورد آینده حسابرسی متفاوت است .اکثریت مشارکت کنندگان شامل دانشجویان
حسابداری و کمک حسابرسان ( )%83کیفیت را به عنوان بهبود مستمر تعریف کرده اند .
 93درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که حرفه ی حسابرسی نیاز به تکامل دارد .
عده ای معتقدند که حسابرسی باید فراتر از اطمینان بخشی در مورد اعداد و ارقام عمل کند  ،و عده ای دیگر ( )%59معتقدند که نقش
حسابرسی باید ثابت بماند اما چگونگی اجرای آن باید تکامل یابد .
 66درصد فرهنگ و  59درصد محیظ قانونی را بزرگترین چالش ارتقای نقش حسابرسی می دانند .
این دو عامل وابسته به هم هستند  ،هرچه قوانین بیشتر شود  ،حسابرسی ساختار یافته تر و محیط کاری مبتنی بر فرایندها می شود  ،که
می تواند در برابر تغییرات مقاوت ایجاد کند .
فعال تر شدن
فعال تر شدن  ،کلیدی ترین ویژگی است که برای حسابرسان آینده ضروری است  .الزمه ی باالتر رفتن سطح فعال بودن حسابرسان ،
افزایش بینش ( ، )%50افزایش کیفیت ( )%48و افزایش ارزش ( )%41خدمات آنها است .
بهبود وضعیت حرفه ( )%60مهمترین راه تکامل حسابرسان است .
این مطلب با توجه به نظر دانشجویان جوان حسابداری و کمک حسابرسان  ،مهمترین عامل شناخته شده است  .حسابرسی باید به عنوان
حرفه در نظر گرفته شود  ،نه شغل  ،و به موقعیت های شغلی مختلف باید پاداش های متناسب داده شود .
فناوری بزرگترین تاثیر را بر حرفه ی حسابرسی دارد (.)%58
مهمترین منفعت فناوری برای حسابرسان جوان این است که فناوری  ،ابزارهای تجزیه و تحلیل پیچیده را فراهم می کند ( )%80و پاسخ
دهندگان معتقدند که ارزش فناوری به صورت کلی ناشی از افزایش بهره وری با استفاده از آن است.
مجموعه ای شامل  3مهارت با ارزش های مساوی که برای حسابرسان آینده ضروری است :
تجربه در صنعت صاحبکار ( )%52مطالعه در زمینه ی مهارتهای مالی ( ، )%52و تفکر انتقادی ( )%52کسب این  3مهارت به منظور
سازگاری با شرایط آینده در حرفه ای که مبنای آن بر یاد گیری و تغییر قرار دارد،ضروری است.

نمونه صورت های مالی اساسی
طبق استانداردهای بین المللی
گزارشگری مالی
با توجه به تالش های صورت گرفته به منظور حرکت برای اجرا و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران  ،آشنایی هرچه
بیشتر با صورتهای مالی اساسی تهیه شده بر اساس این استاندارها الزم است  .در همین چهارچوب  ،در مقاله حاضر صورتهای مالی اساسی نمونه
ارائه می شود  .این صورت های مالی نمونه بر اساس نمونه ی موجود در راهنمای پیاده سازی استاندارد بین المللی حسابداری شماره  1ارائه شده
است  .این راهنما بر اساس حداقل اطالعات الزم برای افشاء در صورت های مالی تهیه شده است  .تبعاً در هنگام تهیه ی صورتهای مالی واقعی
متناسب با نیاز موارد بیشتری به این صورتهای مالی اضافه خواهند شد  .نمونه ای در نظر گرفته شده برای نمایش تمام جنبه های استانداردهای
بین المللی گزارشگری مالی کافی نخواهند بود .
مقایسه صورتهای مالی اساسی
مجوعه ی کامل صورت های مالی طبق رویدادهای جاری در ایران و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شرح نگاره ی یک قابل انطباق
است :
الزامات ارائه ی صورتهای مالی اساسی
اولین مجموعه ی صورتهای مالی واحد تجاری می بایست حداقل شامل این موارد باشد :
الف ـ صورت وضعیت مالی
ب ـ یکی از موارد زیر بابت ارائه ی عملکرد مالی :
 1ـ ب ـ صورت سود و زیان جامع  :در برگیرنده ی تمام اقالم درآمد و هزینه ی شناسایی شده طی دوره ی مالی مورد گزارش شامل اقالم تعیین
کننده ی سودوزیان عملیاتی (که جمع فرعی آن در صورت سود و زیان جامع می آید) و سایر اقالم سودو زیان جامع .
 2ـ ب ـ صورت سود و زیان جداگانه و صورت سود و زیان جامع جداگانه .
ج ـ صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه
د ـ صورت جریان وجه نقد
ه ـ یادداشتهای همراه صورت های مالی (به عنوان مجموعه ی کامل صورتهای مالی)
ساختار صورت های مالی
ساختار وضعیت مالی :
ساختار وضعیت مالی در این مثال با فرض اینکه واحد تجاری به تمایز موارد جاری و غیر جاری اقدام می کند تهیه شده است  ،به تبع فرمت های
دیگر نیز می تواند به همین اندازه با شرایط واحد تجاری باشند ( :نگاره ی .) 2

براساس چارچوب مورد استفاده در ایران

براساس استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی

صورت سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
صورت سود و زیان جامع
صورت سود و زیان انباشته

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

ترازنامه

صورت وضعیت مالی

جریان وجه نقد

صورت جریان وجوه نقد

