peningkatan pasar global pp.5
jumlah perusahaan asing yang listing pp.6

karakteristik akuntansi pp.8

pengidentifikasian, pengukuran,
dan pengomunikasian informasi
keuangan tentang

entitas ekonomi
pihak yang berkepentingan

sumberdaya terbatas maka penggunaanya harus efektif
satu standar
konsisten dalam aplikasi dan interpretasi

pasar global

pengungkatan yang umum
standar dan praktek audit yang umum
tuntutan standar global

pendekatan yang umum dalam peninjauan
peraturan dan penegakan hukum
pendidikan dan pelatihan
sistem pengiriman yang umum (XBRL)
pendekatan yang umum untuk GCG

Umum

menyediakan informasi keuangan tentang entitas ekonomi
yang berguna saat ini, atau investor, debitor, dan kreditor
potensial lainnya dalam membuat keputusan dalam
kapasitas mereka sebagai penyedia modal

penyedia modal

Tujuan Pelaporan
Keuangan

perspektif entitas

investor adalah kelompok pengguna utama
Perusahaan dipandang sebagai yang terpisah dan
berbeda dari pemiliknya
kemampuan untuk menghasilkan arus kas bersih

Keputusan yang bermanfaat

kemampuan manajemen untuk melindungi dan
meningkatkan investasi penyedia modal
Tidak menetapkan standar akuntansi. Tugasnya
memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara
efektif dan efisien.

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
lebih dari 115 negara
struktur organisasi pp.22
Dewan standar yang independen
Menyeluruh dan sistematis proses untuk
mengembangkan standar;

due process
pp.27

Keterlibatan dengan investor, regulator,
pemimpin bisnis, dan profesi akuntansi global
pada setiap tahap proses, dan
Kolaborasi dengan komunitas penetapan
standar di seluruh dunia
International Financial Reporting Standards.

jenis pernyataan

Framework for financial reporting.
International financial reporting interpretations.

lingkungan Politik IFRS pp.32
yang dipikirkan oleh masyarakat
tentang apa harus dilakukan
akuntan

VS

problem

Apa yang dipikirkan oleh
akuntan tentang sesuatu yang
dapat mereka kerjakan

pengukuran non keuangan
Issue

informasi masa depan
aset lunak
ketepatan waktu
memaksimalkan nilai perusahaan, menghadapi tantangan
kompetisi, menekankan hasil jangka pendek

Akuntansi
Keuangan &
Standar Akuntansi

International Accounting Standards Board (IASB)

etika

tidak selalu terjawab
mengerjakan sesuatu dengan
benar tidak mudah
menunjuk anggota Board, Standars Advisory Council, dan
International Financial Reporting Interpretations Committee
mereview strategi IASB setiap tahun
meyetujui anggaran IASB dan
menentukan sumber dananya
mereview strategi board berkaitan dengan masalah
yang mempengaruhi standar akuntansi, promosi IASB

IASC Foundation

menerbitkan prosedur operasi Board, Standars Advisory
Council, dan International Financial Reporting
Interpretations Committee
menyetujui amandemen konstitusi
The International Accounting Standards Board (IASB)
struktur

terdiri dari praktisi auditor, pengguna, akademisi, full time member
mengembangkan dan menerbitkan IFRSs

forum untuk organisasi dan individu yang tertarik dalam pelaporan
keuangan internasional dan proses penentuan standar

Organisasi Penetapan Standar
Standards Advisory Council (SAC)

memberikan nasehat kepada IASB dan Trustees
memberikan informasi kepada IASB terhadap implikasi standar
menginterpretasikan aplikasi IASs dan IFRSs
menyediakan panduan terhadap masalah pelaporan keuangan

International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC)

melakukan konvergensi IASs dan IFRSs
menerbitkan draft interpretasi
melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari IASB
sebelum menerbitkan interpretasi akhir

Advisory Groups For major
agenda projects

sebagai penasehat dalam agenda tertentu

konvergensi Internasional
menerbitkan

Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)

perusahaan di amerika

penjelasan pp.40
ukurannya kecil
keanggotaan penuh waktu dan bergaji

Organisasi

Financial Accounting Standards Board (FASB)

otonomi yang besar
independensi yang tinggi
representasi yang lebih luas

responsif terhadap kebutuhan

premis dasar

beroperasi secara transparan
identifikasi topik
riset

Due Process

dengar pendapat publik

langkah-langkah

Financial Accounting Standards Board (FASB)

exposure draft
standar
Statement of Financial Accounting Concepts (SFAS) 106
Standar

Accounting Principle Board (APB) 16
Accounting Research Bulletins (ARB) 4
FSP 49

Interpretasi
Produk FASB

Emerging Issues Task Force (EITF) 108
FIN 27

Concept Statement 6
FTB 32
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Interpretations
Lain-lain

Statement of Position (SOP) 51
AICPA Industry Audit and
Accounting Guide, SABs, DAGs
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