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گـزارش  طبـق  بـر 
حسابرسـی  PCAOB،کمیته های 
بیشـتر  اسـتفادۀ  خواسـتار 
نـه  ولـی  هسـتند  فنـاوری  از 
را  حسابرسـان  درصورتی کـه 

کنـد تنبـل 

نســبتاً  نگــرش  حسابرســی  کمیته هــای 
ســنجیده ای نســبت بــه فنــاوری دارنــد کــه در 
گــزارش اخیــر هیئــت نظــارت بــر حســابداری 
ــودی  ــه ســیر صع ــام ن شــرکت های ســهامی ع
در  کمیته هــا  ایــن  نزولــی.  نــه  و  داشــته 
حالی کــه مشــتاق پیشــرفت هســتند، امــا 
ــاط  ــز محت ــی نی ــرات احتمال ــه خط ــبت ب نس

می کننــد. عمــل 
گــزارش بدســت آمــده بــر اســاس گفت وگــو بــا 
244 نفــر از رؤســای کمیتــه حسابرســی نشــان 
داد؛ بســیاری از آنــان در کنــار چالش هــای 
در  نیــز  را  تحول آفرینــی  پتانســیل  بالقــوه، 
ــی  ــد. ط ــاوری مشــاهده می کنن ــتفاده از فن اس
بررســی انجــام شــده و در نظــر گرفتــن نــکات 
ــا  ــل داده ه ــه و تحلی ــوژی، تجزی ــت تکنول مثب
ــن  ــد ای ــای کارآم ــی از کاربرده ــوان یک به عن
حــوزه مــورد اشــاره قــرار گرفــت، چراکــه 
شناســایی  در  حسابرســان  بــه  می توانــد 
کمــک  ریســک ها  و  تقلــب  ناهنجاری هــا، 
ــیون  ــه اتوماس ــن ب ــراد همچنی ــن اف ــد. ای کن
ــد ایــن فنــاوری  اشــاره داشــتند و معتقــد بودن
را  حسابرســی  فرآینــد  کارایــی  می توانــد 

ــه  افزایــش دهــد و تمرکــز تیــم را از ریســک ب
حوزه هــای دیگــر معطــوف کنــد.

بــا ایــن حــال، نگرانی هــای متعــددی نیــز 
ــود  ــی وج ــه حسابرس ــای کمیت ــن رؤس در ذه
ــوارد امنیــت ســایبری  ــن م داشــت. یکــی از ای
بــود کــه مدیــران متذکــر شــدند سیســتم های 
ــوده  ــیب پذیر ب ــک آس ــر ه ــی در براب حسابرس
و عــاوه بــر ایــن، تأثیــر حمــات مشــابه 
ــر  ــد ب ــرکت می توان ــای ش ــر داده ه ــزار ب باج اف
توانایــی تیــم طــی انجــام مراحــل تأثیر بگــذارد.

دهـی  سـرویس  تعلیـق  اعـام 
و  روسـیه  بـه   CIMA و   AICPA

بـاروس 

انجمــن حســابداران رســمی آمریــکا و انجمــن 
حســابداران مدیریــت خبــره، خدمــات خــود را 
ــدودی  ــدت نامح ــه م ــاروس ب ــیه و ب در روس

بــه حالــت تعلیــق در آوردنــد.
ــد کــه از صمیــم  ــن دو انجمــن اعــام کردن ای
ــتاده اند و  ــن ایس ــردم اوکرای ــار م ــب در کن قل
بــه فراخــوان صلــح در سراســر جهــان خواهنــد 
ــت  ــد حمای پیوســت. آنهــا خاطــر نشــان کردن
آنهــا بــا اعضــا، دانشــجویان و کارکنانــی اســت 

ــد. ــگ آســیب دیده ان ــن جن ــه از ای ک
آمریــکا و  انجمن هــای حســابداران رســمی 
ــق  ــار تعلی ــره درکن ــت خب ــابداران مدیری حس
ــه  ــروش و ارائ ــای خــود و ف نامحــدود فعالیت ه
خدمــات بــه روســیه و بــاروس و محــدود 
ــازار  ــت در ب ــای عضوی ــه فعالیت ه ــردن ارائ ک
بــرای اعضــای ایــن انجمن هــا در ایــن دو 
کشــور، آزمــون صاحیــت حرفــه ای پیــش روی 
انجمــن حســابداران مدیریــت خبــره )ســیما( را 
ــق در  ــت تعلی ــه حال ــور ب ــن دو کش ــز در ای نی

ــد. آوردن
به عنــوان  انجمن هــا  ایــن  همچنیــن 
ــابداری و  ــش حس ــه ای در بخ ــازمانی حرف س
ــه  ــرای کمــک ب ــی را ب ــا و منابع ــی، ابزاره مال
متخصصــان خــارج از روســیه و بــاروس بــرای 

اخبار اخبار 
ایران و ایران و 
جهانجهان
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مدیریــت تأثیــر گســترده ای کــه ایــن بحــران 
ــر  ــع در سراس ــاغل و جوام ــاد، مش ــر اقتص ب
ــد داد. ــه خواهن ــت، ارائ ــد داش ــان خواه جه

 

پنـج روش کـه متخصصین مالی 
امنیت  افزایـش  بـرای  می توانند 

دهند  انجام  سـایبری 

ــت  ــرات امنی ــه خط ــدارد ک ــود ن ــکی وج ش
ــت  ــز اهمی ــر ســازمانی حائ ــرای ه ســایبری ب
ــی  ــع جهان ــزارش مجم ــاس گ ــر اس ــت. ب اس
اقتصــاد در ســال دو هــزار و بیســت و دو، 
ــایبری  ــت س ــت امنی ــی رود شکس ــار م انتظ
یکــی از تهدیدهــای مهمــی اســت کــه جهــان 
در دو ســال آینــده بــا آن مواجــه خواهــد شــد.  
ــت  ــدات امنی ــزارش، تهدی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــی  ســایبری در حــال پیشــی گرفتــن از توانای
ــر  ــش مؤث ــا واکن ــگیری ی ــرای پیش ــع ب جوام

بــه آنهــا هســتند. گذشــته از ایــن، چشــم انداز 
ــزار و  ــال دو ه ــاد در س ــی اقتص ــع جهان مجم
بیســت دو نشــان داد کــه تنهــا نــوزده درصــد 
از رهبــران ســایبری اطمینــان دارنــد کــه 
ــایبری  ــات س ــل حم ــان در مقاب سازمان هایش

ــت. ــده اس ــش داده ش پوش
چگونــه  کــه  اســت  ایــن  ســؤال  پــس 
و  دانــش  از  می تواننــد  مالــی  متخصصــان 
مهــارت خــود بــه منظــور جلوگیــری و کاهــش 
تهدیــدات ســایبری در شــرکت ها اســتفاده 
کننــد. در اینجــا پنــج راه وجــود دارد کــه 
تیم هــای مالــی می تواننــد از طریــق آنهــا 
ــش  ــری و کاه ــرای جلوگی ــود را ب ــاش خ ت

خطــرات ســایبری بــه کار گیرنــد:
توســط  دارایی هــا  محــل  تشــخیص   
ــا در  ــت از آنه ــی و محافظ ــن مال متخصصی

احتمالــی ریســک های  مقابــل 
 تمرکــز بــر عواقــب. جهــت تعییــن کمیــت 

ــه  ــه شکســت در مقابل ــج هرگون ــال نتای و انتق
ــاری  ــیب های اعتب ــل آس ــی مث ــا تهدیدهای ب
ــک  ــر ی ــر اث ــن اســت ب ــه ممک و اقتصــادی ک
حملــه ســایبری رخ دهــد، امــور مالــی بهتریــن 

ــت را داراســت. موقعی
هزینه هــای  مــورد  در  تفکــر  تغییــر   
ســایبری  امنیــت  هزینه هــای  ســایبری. 
یــک  به عنــوان  هزینــه،  جــای  بــه  بایــد 
ســرمایه گذاری در نظــر گرفتــه شــود و ایــن از 
اختیــارات امــور مالــی اســت کــه بــا یــادآوری 
ایمن ســازی  بــر  مبنــی  ســازمان ها  بــه 
را تغییــر  فعالیت هــای شــرکت، دیدگاه هــا 

ــد. ده
 محوریت و جلو بودن در برنامه ریزی 

ــرای  ــه الگــوی مناســب ب  تبدیــل شــدن ب
تیــم. رهبــری تیــم مالــی می توانــد بــا ایجــاد 
فرهنــگ امنیــت ســایبری کــه در عیــن حــال 
امــور  تضمین کننــده عملکــرد متخصصــان 
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منابــع  و  اســتانداردها  باالتریــن  بــا  مالــی 
ــم  ــرای تی ــت ب ــی درس ــت، الگوی ــب اس مناس

ــد. ــازمانی باش س

هزینه هـای  سـریع  افزایـش 
متحـده  ایـاالت  در  حسابرسـی 

کشـورها  سـایر  بـه  نسـبت 

ــط  ــراً توس ــه اخی ــنجی ک ــاس نظرس ــر اس ب
فدراســیون بین المللــی حســابداران صــورت 
هزینه هــای  می رســد  نظــر  بــه  گرفتــه، 
حسابرســی در ایــاالت متحــده طــی ســال های 
اخیــر بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه کانــادا 
و کشــورهای اروپایــی در حــال افزایــش اســت.

ــن  ــنجی نشــان داد میانگی ــن نظرس ــار ای انتش
شــرکت  های  در  حسابرســی  حق الزحمــه 
درآمــد،  از  درصــدی  به عنــوان  آمریکایــی 
از ســی و نــه دهــم درصــد در ســال های 
دو هــزار و هجــده و دو هــزار و نــوزده، بــه 
چهــل و چهاردهــم درصــد در ســال دو هــزار و 
بیســت و میانگیــن درآمــد بیــش از 10 میلیون 
ــرای  ــل، ب ــت. در مقاب ــه اس ــش یافت دالر افزای

شــرکت های کانادایــی در بــورس اوراق بهــادار 
ــی از  ــای حسابرس ــط هزینه ه ــو، متوس تورنت
ــزار و  ــال های دوه ــد در س ــم درص ــی ده س
ــه ســی و ســه  ــوزده، ب ــا دو هــزار و ن هفــده ت
دهــم درصــد در ســال دو هــزار و بیســت 

ــت. ــش یاف افزای
ــه  ــی در فرانس ــای حسابرس ــن هزینه ه میانگی
ــد در  ــم درص ــوزده ده ــش از ن ــس از افزای پ
ــرکت هایی  ــرای ش ــده ب ــزار و هج ــال دو ه س
ــش از ده  ــا بی ــزرگ ب ــای ب ــه در صرافی ه ک
ــا بیســت و  ــد داشــتند، ت ــورو درآم ــون ی میلی
ــزار و  ــال های دو ه ــد در س ــم درص ــک ده ی
نــوزده و دو هــزار و بیســت ثابــت مانــد. کشــور 
آلمــان نیــز، افزایــش متوســط هزینه هــای 
ــه صــدم درصــد در  حسابرســی اندکــی را از ن
ســال های دو هــزار و هجــده و دو هــزار و 
نــوزده، بــه یــازده دهــم درصــد درآمــد شــاهد 
بــود. همینطــور درآمــد در کشــور ایتالیــا از نــه 
ــه  ــوزده ب صــدم درصــد در ســال دو هــزار و ن
یــک دهــم درصــد در ســال دو هــزار و بیســت 
و متوســط هزینه هــای حسابرســی در بریتانیــا 
ــم درصــد در  ــارده ده ــد از چه ــار درآم ــا آم ب

ــم  ــده ده ــه هج ــوزده ب ــزار و ن ــال دو ه س
ــش  ــزار و بیســت افزای ــال دو ه درصــد در س

داشــت.
 

افزایش تغییرات در حسابرسـی 
خلی  ا د

طــی ســال های اخیــر شــاهد افزایــش تدریجــی 
ــه  ــی ک ــی داخل ــای حسابرس ــزان فعالیت ه می
بــه واســطۀ تحــول و ابتــکارات نوآورانــه صــورت 
ــن  ــی از ای ــه برخ ــه البت ــتیم، ک ــه هس پذیرفت
تغییــرات بــه علــت تغییــر الگوهای کاری ناشــی 
ــی  ــی داخل ــه حسابرس ــا، ب ــری کرون از همه گی
وادار شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه این 
تغییــرات بــه یــاری حسابرســی داخلــی آمــده تا 
از ایــن طریــق آن را بــه چرخه ای قابل مشــاهده 

و ارزشــمند در ســازمان ها تبدیــل کنــد.
ــار درصــد(  ــاد و چه ــارم )هفت حــدود ســه چه
ــرکت  ــط ش ــه توس ــی ک ــران حسابرس از مدی
ــی »پروتیویتــی« مــورد بررســی  مشــاورۀ جهان
ــش  ــه بخ ــد ک ــن باورن ــر ای ــد، ب ــرار گرفتن ق
ــا  حسابرســی داخلــی آنهــا در حــال تکمیــل ی
انجــام ابتــکارات مربــوط بــه تغییــرات و نــوآوری 
اســت. همچنیــن هفتــاد درصــد از آنهــا اظهــار 
داشــته اند کــه تمرکــز بــر چنیــن تغییراتــی در 
ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت. بــا وجــود 
اینکــه، ایــن درصــد در میــان ســازمان های 
داده هــای  امــا  اســت،  بیشــتر  بزرگ تــر 
»پروتیویتــی« نشــان می دهــد حتــی اکثریــت 
واحدهــای کوچک تــر نیــز بــه انجــام ایــن 
تغییــرات حسابرســی داخلــی متعهــد شــده اند.

عــاوه بــر رهبــری تغییــرات و نوآوری  هــا، 
پنجــاه و دو درصــد از کســانی کــه عنــوان مدیــر 
ــر حسابرســی را دارا هســتند،  ــا مدی ــی ی اجرای
اعتقــاد دارنــد چنیــن تغییراتی بازدهی متوســط 
و حتــی رو بــه باالیــی در زمینــه ســرمایه گذاری 
ایجــاد خواهــد کــرد. ایــن تغییــرات می توانــد به 
رشــد عملکرد و ســطح بلوغ فعالیت حسابرســی 
ــد. همچنیــن در  ــی شــرکت ها کمــک کن داخل
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برخــی ســازمان ها بــرای ایجــاد ایــن بلــوغ نیــاز 
بــه کار بیشــتر وجــود دارد.

 

فرآینـد  انجـام  نـرخ  کاهـش 
حسابرسـی IRS بـه ویـژه برای 

ثروتمنـد  مؤدیـان 

کل  ادارۀ  شــده،  منتشــر  گــزارش  مطابــق 
مالیات هــای درون مــرزی آمریــکا از ســال 2010 
ــری  ــداد  کمت ــرای تع ــی ب ــام حسابرس ــه انج ب
ــی  ــن در حال ــه و ای ــی پرداخت ــان مالیات از مؤدی
ــترین  ــی بیش ــام حسابرس ــرخ انج ــه ن ــت ک اس
ــد  ــا درآم ــی ب ــان مالیات ــرای مؤدی ــش را ب کاه

ــت. ــته اس ــر داش باالت
گــزارش منتشــر شــده حاکــی از آن اســت کــه 
در ســال های اخیــر، اداره کل مالیات هــای درون 
مــرزی آمریــکا بــه حسابرســی مالیات دهنــدگان 
ــزار  ــج ه ــت و پن ــر از بیس ــای کمت ــا درآمده ب
دالر و افــرادی بــا درآمــد پانصــد هــزار دالر 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــتر پرداخت ــا بیش ی
ــرای  ــی ب ــرخ حسابرس ــتن ن ــر داش ــا در نظ ب
مالیات دهنــدگان بــا درآمــد دویســت هــزار دالر 
یــا بیشــتر، نــرخ انجــام حسابرســی بــرای همــه 

ــه اســت. ــد کاهــش یافت ســطوح درآم
درون مــرزی  مالیات هــای  کل  ادارۀ  مقامــات 
آمریــکا علــت ایــن کاهــش در نــرخ انجــام 
حسابرســی را کاهــش کارکنــان و ایــن واقعیــت 
حسابرســی های  بــه  رســیدگی  بــرای  کــه 
پیچیــده بــا درآمــد باالتــر بــه زمــان و تخصــص 
ــن  ــر ای ــا ب ــد. آنه ــاز اســت، می دانن بیشــتری نی
باورندکــه ایــن نــوع  از حسابرســی معمــوالً 
ــتر  ــی بیش ــه بررس ــاز ب ــوده و نی ــر ب پیچیده ت
کارکنــان دارد. ایــن در حالــی اســت کــه انجــام 
ــر  ــد پایین ت ــا درآم ــان ب ــی های مؤدی حسابرس
معمــوالً بــه طــور خــودکار صــورت گرفتــه و بــه 
ــام  ــه انج ــد ک ــکان را می دهن ــن ام ــازمان ای س
ــان  ــا کارکن ــی ب ــی هایی را حت ــن حسابرس چنی

ــد. ــه دهن ــر ادام کمت
 

اسـتاندارد  پیش نویـس  دو  ارائـه 
)هیئـت   ISSB توسـط  جدیـد 
بین المللـی  اسـتانداردهای 

پایـداری( 

ــداری،  ــی پای ــتانداردهای بین الملل ــت اس هیئ
اســتاندارد  دو  مــورد  در  را  نظرســنجی 

ــت  ــب داده اس ــود ترتی ــۀ خ ــنهادی اولی پیش
ــات  ــه الزام ــتاندارد ب ــن دو اس ــی از ای ــه یک ک
عمومــی افشــای مرتبــط بــا پایــداری پرداختــه 
را  هــوا  و  آب  افشــای  الزامــات  دیگــری  و 

می کنــد. مشــخص 
هــدف دو اســتاندارد پیشــنهادی رســیدگی بــه 
فوریــت بحــران آب و هــوا و ترســیم مســیری 
بــرای  سیاســت گذاران  و  شــرکت ها  بــرای 
ــداری  ــای پای ــتانداردهای افش ــه اس ــال ب انتق
ــتانداردهای  ــت اس ــط هیئ ــده توس ــن ش تدوی

ــت. ــداری اس ــی پای بین الملل
ایــن هیئــت همچنیــن در حــال همــکاری 
نزدیــک بــا ســایر ســازمان ها و حوزه هــای 
قضایــی بین المللــی اســت تــا از گنجانــدن 
ــت  ــی حمای ــات قانون ــی در الزام ــای جهان مبن

ــد. کن
پیشــنهادات مطرح شــده در پاســخ بــه تقاضای 
بین المللــی  ســازمان   ،20 گــروه  رهبــران 
کمیســیون های اوراق بهــادار و ســایرین بــه 
منظــور کســب اطاعــات بیشــتر از شــرکت ها 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــک  و فرصت ه ــۀ ریس در زمین
پایــداری ایجــاد شــده اند. ایــن پیشــنهادها 
الزاماتــی را بــرای افشــای اطاعــات بــا اهمیــت 
مهــم  فرصت هــای  و  ریســک ها  مــورد  در 
ــا پایــداری شــرکت تعییــن می کنــد  مرتبــط ب
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کــه بــرای ســرمایه گذاران در راســتای ارزیابــی 
ارزش شــرکت ضــروری اســت.

  
راه انـدازی بخـش مشـاوره ای با 
هـوا  و  آب  تغییـرات  محوریـت 
 EY توسـط موسسـه حسابرسی

موسســه حسابرســی ارنســت اندیانگ در صــدد 
اســت تــا بــا به کارگیــری هــزار و ســیصد 
متخصــص طــی ســه ســال آینــده، بــه ایجــاد 
یــک حرفــۀ مشــاورۀ  نویــن بــا محوریــت آب و 

هــوا کمــک کنــد.
ــون  ــد میلی ــا ص ــی ب ــه حسابرس ــن مؤسس ای
ــر  ــب وکارهای در نظ ــه کس ــرمایه، ب ــد س پون
ــش از  ــا پی ــد ت ــک می کن ــده کم ــه ش گرفت
موعــد مقــرر شــده در ســال 2023، آمادگــی 
ــذف  ــای ح ــور در برنامه ه ــرای حض الزم را ب
آالینده هــای گرم کننــده زمیــن را بدســت 
حسابرســی  مؤسســه  همچنیــن  آورنــد. 
بخــش   تازگــی  بــه  ارنســت اندیانگ 
پیشــرفت  راســتای  در  را  »کربن هــاب« 
گرم کننــده  آالینده هــای  حــذف  ل  تحــو 
ــک  ــرای کم ــه ب ــرده ک ــدازی ک ــن راه ان زمی
برنامه ریــزی،  در  کســب وکارها  بــه 
ــن تحــول طراحــی  ــری و اجــرای ای اندازه گی

ــت. ــده اس ش
ــاب،  ــیس کربن ه ــازه تأس ــش ت ــت بخ مدیری
شــریک مدیریتــی حــوزۀ پایــداری، »راب 
تحــول  ایــن  دربــارۀ  اســت. وی  دوپــل« 
اظهــار داشــت: در حالــی کــه شــاهد بودیــم 
تعــدادی از کســب و کارهــای بزرگ، متوســط 
و کوچــک بــرای رســیدن بــه اهــداف حــذف 
ــد،  ــام کردن ــده ثبت ن ــرم کنن ــای گ آالینده ه
ــرای  ــده ب ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــزام جدی ال
ــا در  ــده بریتانی ــت ش ــب وکارهای فهرس کس
ــال  ــا س ــود ت ــای خ ــار برنامه ه ــۀ انتش زمین
ــن  ــت. ای ــه اس ــر قابل توج ــک تغیی 2023، ی
اقــدام را می تــوان گامــی مثبــت در راســتای 
ــت،  ــی دانس ــرات آب و هوای ــا تغیی ــارزه ب مب

ایــن معنــی کــه کســب وکارها  بــه  امــا 
بایــد از بیانیه هــا و تعهــدات بــه ســمت 
بــه  منجــر  کــه  دقیقــی  برنامه هــای 
ــد  ــت کنن ــود حرک ــت می ش ــات مثب اقدام
کــه ردیابــی و ثبــت دقیــق ایــن مــوارد 
ــمت  ــه س ــت ب ــا حرک ــی را ب ــش بزرگ چال
کســب وکارها  بــرای   2023 ضرب االجــل 

می کنــد. ایجــاد 
 

ایجـاد مزیت هـای بیشـتر برای 
موسسـه های  توسـط  پرسـنل 

 BIG4 حسابرسـی 

ــرای جــذب  ــت ب ــازار رقاب ــر شــدن ب ــا گرم ت ب
حسابرســی  مؤسســات  گــروه  کارکنــان، 
از  را  خــود  تــا  شــدند  آن  بــر  بیگ فــور 

ســایرین مجــزا کننــد.
ــی«  ــه »پی دیلیوس ــاس، مؤسس ــن اس ــر ای ب
ــن  ــا ای ــان بریتانی ــۀ کارکن ــد کلی ــام کردن اع

ــای  ــه در ماه ه ــت ک ــد داش ــکان را خواهن ام
روزهــای  در  را  کار خــود  محــل  تابســتان 
جمعــه زودتــر تــرک کننــد.  بــه گفتــه 
ــا مــی دانســتیم کــه کاهــش  کوین الیــس: "م
ســاعات کار تابســتانی بیــن کارکنــان مــا 
محبــوب خواهــد بــود، امــا تاثیــرات مثبــت آن 

ــود." ــارات ب ــر از انتظ فرات
در همیــن حــال، مؤسســه »کی پی ام جــی« 
ــک  ــۀ ی ــان درج ــۀ کارکن ــه کلی ــرد ک ــان ک بی
ایــن شــرکت شــامل افزایــش دســتمزد حداقــل 
دوهــزار پونــدی خواهنــد شــد و بــرای  برخی از 
کارکنــان ایــن افزایــش تــا چهارهــزار پونــد هــم 
ــده  ــام ش ــش اع ــت. افزای ــد داش ــه خواه ادام
ــردد  ــاز می گ ــل ب ــاه آوری ــه م ــتمزدها ب در دس
ــت  ــاالنه اس ــوق س ــی حق ــر بررس ــاوه ب و  ع
کــه معمــوالً در مــاه اکتبــر صــورت می گیــرد. 
ــاه و  ــغ پنج ــش مبل ــدام مســتلزم افزای ــن اق ای
دو میلیــون پونــد بــه صــورت حســاب دســتمزد 
ایــن شــرکت خواهــد بــود. جــان هولــت، مدیــر 
ــان کــرد کــه  ــاره بی ــن ب عامــل شــرکت، در ای
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ــش، عملکــرد شــرکت  ــن افزای ــی ای ــل اصل دلی
ــش 10  ــه موجــب آن شــاهد افزای ــه ب ــوده ک ب
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس ــدی درآم درص

بوده ایــم.
 

در   EY حسابرسـی  مؤسسـۀ 
حجـم  کـردن  برابـر  دو  صـدد 
خـود  مشـاوره ای  فعالیت هـای 

ــری  ــت اند یانگ از س ــی ارنس ــه حسابرس مؤسس
طرح هایــی  از  »بیگ فــور«،  شــرکت های 
کــه طــی چهــار ســال آینــده بــا کمــک 
ســرمایه گذاری هفتــاد و پنــج میلیــون پونــدی 
ــات  ــم خدم ــردن حج ــر ک ــتای دو براب در راس
مشــاوره ای خــود در بریتانیــا و ایرلنــد دارد، 

ــرد. ــی ک رونمای
ــزار  ــال دو ه ــا س ــه ت ــت ک ــدان معناس ــن ب ای
و بیســت و شــش تعــداد کارمنــدان بخــش 
مشــاوره ای ایــن مؤسســه حسابرســی در بریتانیا 
از پنــج هــزار و صــد نفــر بــه ده هــزار و دویســت 
نفــر افزایــش خواهــد یافــت. آنچــه وعــده داده 
شــده بــه ایــن شــرح اســت کــه بیــش از نیمــی 

ــف  ــد تعری ــۀ جدی ــه در برنام ــی ک از نقش های
ــه  شــده خــارج از لنــدن، در شــهرهایی از جمل
منچســتر، گاســکو، ادینبــورگ و بیرمنــگام 

ــد. ــد ش ــذاری خواه پایه گ
ــن  ــرد ای ــام ک ــی اع ــه حسابرس ــن مؤسس ای
ــراد  توســعۀ کــه توســط فنــاوری، داده هــا و اف
امکان پذیــر اســت، بــا افزایــش تقاضــا از ســوی 
مشــتریانی کــه برنامه هــای تحــول اســتراتژیک 
ــزرگ را اجــرا می کننــد، تقویــت  در مقیــاس ب

خواهــد شــد.
اســتخدام  نیــروی جدیــد نقــاط قــوت موجــود 
در شــرکت را در امــور مالــی، ریســک، زنجیــره 
ــی و  ــول فرهنگ ــر، تح ــت تغیی ــن، مدیری تأمی
اســتراتژی تقویــت کــرده و مهارت هــا را در 
ــافت، اس.ای. ــه: مایکروس ــی از جمل زمینه های

پــی، رایانــش ابــری، تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
ــد. ــت می کن ــازی تقوی ــای مج و فض

 
تدویـن  بین المللـی  هیئـت 
)ISSB( اسـتانداردهای پایـداری
بـه دنبـال مبنای جهانی افشـای 

پایـداری 

اســتانداردهای  تدویــن  بین المللــی  هیئــت 
پایــداری، بــا امیــد بــه ایجــاد »مبنــای جهانــی« 
بــه تشــریح  پایــداری،  افشــای  از  و جامــع 
گام هــای گســترده ای بــرای دســتیابی بــه ایــن 

ــرد. ــدام ک ــال اق ــان س ــا پای ــدف ت ه
ــن  ــی تدوی ــت بین الملل ــه هیئ ــاس آنچ ــر اس ب
بررســی  مــورد  پایــداری  اســتانداردهای 
قــرار داده، ایجــاد یــک »مبنــای جهانــی«، 
ــداری را کمتــر  پراکندگــی الزامــات افشــای پای
ــا کاهــش هزینه هــای  کــرده و از ایــن طریــق ب
ــرای  ــات را ب ــتفاده از اطاع ــت اس ــه قابلی تهی
بهبــود  داده هــا  ایــن  اســتفاده کنندگان 

. می بخشــد
نوامبــر ســال گذشــته در  ایــن هیئــت در 
هوایــی  و  آب  تغییــرات  کنفرانــس  جریــان 
ــم  ــرد ه ــدف گ ــا ه ــد ب ــل متح ــازمان مل س
آوردن تدوین کننــدگان اســتانداردهای مختلــف 
زیســت محیطــی، اجتماعــی و راهبــری و تحــت 
نظــارت بنیــاد اســتانداردهای گزارشــگری مالــی 
ــدف از تشــکیل  ــدازی شــد. ه ــی راه ان بین الملل
ــتانداردهای  ــم اس ــل تنظی ــت، تکمی ــن هیئ ای
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ــر  ــاد عناص ــرای ایج ــی الزم ب ــازمانی و فن س
اصلــی »مبنــای جهانــی« افشــای پایــداری تــا 

ــت. ــال 2022 اس ــان س پای
 

مؤدیـــان  مالـــیاتی  بدهـی 
بریتانیـا به 39 میلیارد پونــــد 

افزایـش یافـت 

ــه تازگــی منتشــر  ــه ب ــر اســاس گزارشــی ک ب
شــده، بدهــی مالیاتــی از مجمــوع شــانزده 
میلیــارد پونــد کــه پیــش از همه گیــری مقــرر 
ــش  ــر افزای ــش از دو براب ــه بی ــود، ب ــده ب ش

ــت. ــه اس یافت
ــته  ــال گذش ــزارش، در دو س ــن گ ــق ای مطاب
دو  بــا  بدهــکار  مالیات دهنــدگان  تعــداد 

ــه حــدود شــش میلیــون  میلیــون افزایــش ب
ــر  ــن ارزش ه ــت و میانگی ــیده اس ــر رس نف
ــد  ــتصد پون ــزار و هش ــش ه ــه ش ــی ب بده
افزایــش یافتــه کــه بیانگــر افزایــش شــصت 
درصــدی در میــزان بدهــی مالیات دهنــدگان 
در دو ســال اخیــر اســت. ایــن رخــداد عمدتــاً 
ــع آوری  ــادن جم ــق افت ــه تعوی ــل ب ــه دلی ب
ــی« در  ــازمان »اچ ام آر س ــط س ــا توس بدهی ه

در دوران همه گیــری اتفــاق افتــاد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: ایــن ســازمان 
بایــد فعالیــت بیشــتری داشــته باشــد و بیــان 
و  بــرای کاهــش ســطح بدهی هــا  شــده 
ــختگیری های  ــاز س ــورد نی ــع م ــن مناب تأمی

ــت.  ــرده اس ــال نک الزم را اعم
ــت  ــد در آگوس ــخص ش ــان مش ــن می در ای

ــا  ــی ب ــی مالیات ــت بده ــزار و بیس ــال دو ه س
مبلــغ شــصت و هفــت میلیــارد پونــد بــه اوج 
خــود رســیده بــود. بــا ایــن حــال، آنچــه اکنون 
ــول  ــواری در وص ــت دش ــی اس ــب نگران موج
بدهــی مالیاتــی بــا گذشــت زمــان اســت. ایــن 
ــچ  ــه هی ــرد ک ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ــه ب کمیت
اســتراتژی روشــنی بــرای کاهــش بدهــی 
مالیاتــی بــه ســطوح قبــل از همه گیــری 
ــن  ــه ای ــت ک ــان داش ــا اذع ــدارد، ام ــود ن وج
اقــدام متعادل کننــده  امــر مســتلزم یــک 
ــده  ــح داده ش ــزارش توضی ــن گ ــت. در ای اس
ــه کســانی  ــد فعاالن ــن ســازمان بای اســت: »ای
را کــه می تواننــد بدهــی مالیاتــی خــود را 
ــت از  ــل حمای ــه دلی ــا ب ــد ام ــت کنن پرداخ
افــراد و مشــاغلی کــه درگیــر همه گیــری 
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بوده انــد تصمیــم بــه ایــن کار نمی گیرنــد، 
ــد.« ــرار ده ــی ق ــب قانون ــت تعقی تح

ACCA بـرای پیام هـای تبریـک 
قبولی که اشـتباه ارسـال شـده 

بـود عذرخواهـی کرد 

اتفــاق غیرقابــل تصــوری کــه بــرای حســابداران 
واجــد شــرایط انجمــن حســابداران خبــرۀ 
بــود کــه   بدیــن شــرح  داد  انگلســتان رخ 
افــرادی کــه در امتحانــی برگــزار شــده در مــاه 
مــارس  شــرکت کــرده و مــردود شــده بودنــد، 
پیامــی بــا مضمــون "موفقیــت شــما را در ایــن 
امتحــان تبریــک می گوییــم" دریافــت کردنــد! 
ــی  ــن شــرایط: "گوی ــۀ یکــی از واجدی ــه گفت ب
کافــی  حــد  بــه  آزمــون  در  عدم موفقیــت 
ناگــوار نبــود کــه مجــدداً آن را از طریــق 

ایمیــل ارســال کردیــد!"
ــۀ  ــه مجل ــن ب ــن انجم ــالی ای ــۀ ارس در بیانی
ــت:  ــده اس ــن آم ــی ای« چنی »پی کیوای سی س
»مــا از پیــام تبریــک موفقیــت در آزمــون کــه 
ــان  ــۀ امتح ــس از نتیج ــتباه پ ــه اش ــروز ب ام
مــارس ارســال شــد بســیار متأســفیم و در 
ــن موضــوع هســتیم.  ــوری ای ــی ف ــال بررس ح
ایــن بیانیــه جهــت عذرخواهــی بــوده و ایمیــل 
بعــد از طــرف ایــن انجمــن  بــه همــراه راهنمــا 
ــران در  ــه دانش پذی ــک ب ــرای کم ــی ب و منابع
راســتای موفقیــت آنــان در آزمــون بعــد ارســال 

خواهــد شــد.«

بررسـی صدهـا مورد دسترسـی 
غیرمجاز به اطاعـات و داده های 
مالیات دهنـدگان  بـه  مربـوط 

 IRS توسـط

ــا  ــکا ب ــرزی آمری ــای درون م ادارۀ کل مالیات ه
ــورد  ــد م ــزار و هفتص ــه ه ــک ب ــی نزدی بررس
ــی  ــای مالیات ــه داده ه ــاز ب ــی غیرمج دسترس
توســط کارمنــدان ایــن اداره در دهــۀ گذشــته، 

دریافــت کــه بیــش از یــک چهــارم آنهــا 
تخلفاتــی بــوده کــه معمــوالً منجــر بــه تعلیــق، 
ــدان خواهــد شــد. ــا اســتعفای کارمن اخــراج ی

بــر اســاس گــزارش منتشــر شــده، تحقیقــات 
صــورت گرفتــه توســط اداره کل مالیات هــای 
درون مــرزی آمریــکا حاکــی از آن اســت کــه 
از هــزار و ششــصد و نــود و چهــار مــورد 
ــدان  دسترســی غیرمجــاز و خودســرانه کارمن
ــی  ــه داده هــای مالیاتــی بیــن ســال های مال ب
دو هــزار و دوازده تــا دو هــزار و بیســت و 
یــک، بیســت و هفــت درصــد تخطــی از 

ــوده اســت.  ــون ب قان
مطابــق قوانیــن چنیــن دسترســی خــاف 
ــه  ــر ب ــد منج ــی می توان ــوده و حت ــون ب قان

ــی  ــزارش زمان ــن گ ــود. ای ــری ش ــرد کیف پیگ
ــه دلیــل عقــب  ــن اداره ب منتشــر شــد کــه ای
ــی،  ــای مالیات ــردازش اظهارنامه ه ــدن در پ مان
ــند  ــون س ــات 30 میلی ــردن اطاع ــن ب از بی
اظهارنامــه کاغــذی و دشــواری دسترســی 
ــره و  ــاد کنگ ــورد انتق ــان م ــه کارکن ــی ب تلفن

ــت. ــرار گرف ــی ق ــان مالیات متخصص
ــتار پاســخگویی  ــن خواس ــذاران همچنی قانونگ
اداره کل مالیات هــای درون مــرزی آمریــکا 
مالیات دهنــدگان  افشــای  بــا  رابطــه  در 
مالیاتــی  احتــراز  اســتراتژی های  و  بالقــوه 
ــف  ــک، ج ــان ماس ــد ای ــی مانن میلیاردرهای
بــزوس، وارن بافــت، جــورج ســوروس، مایــکل 
ــس،  ــل گیت ــرگ، بی ــارک زاکرب ــرگ، م بلومب
و ســایرین،  تیــل  پیتــر  مــرداک،  روپــرت 
خبــری  ســایت  گزارش هــای  بــر  مبنــی 

تحقیقاتــی پروپابلیــکا شــدند.
 


