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چارچوبی برای کیفیت حسابرسی
حسابرســان مسئول کیفیت حسابرسی هســتند و باید از انجام یکنواخت حسابرســی باکیفیت، اطمینان حاصل کنند. حسابرسی 
باکیفیت زمانی محقق می  شود که بتوان به اظهارنظر حسابرس درباره صورتهای مالی اتکا کرد. اظهارنظر حسابرس باید براساس 

شواهد کافی و مناسب و به وسیله گروه حسابرسی با ویژگیهایی به شرح زیر به دست آمده باشد:
• اخالق، نگرش و ارزشهای مناسب از خود نشان داده باشند؛

• دانش و تجربه کافی داشته و زمان کافی برای انجام حسابرسی اختصاص داده باشند؛
• فرایندهای دقیق حسابرسی و روشهای کنترل کیفی به کار برده باشند؛

• گزارشهای ارزشمند و به موقع ارائه کرده باشند؛ و
• به طور مناسبی با گروه های مختلف ذینفعان کنش داشته باشند.

در یک حوزه گزارشــگری، عوامل زیادی در افزایش کیفیت حسابرسی و افزایش احتمال انجام یکنواخت حسابرسی باکیفیت، 
دخیل هستند. هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) معتقد است که توضیح این عوامل 
ارزشــمند بوده و بنابراین مؤسسه های حسابرسی و دیگر ذینفعان را تشویق می  کند تا به بررسی راهکارهایی برای افزایش کیفیت 

حسابرسی در حوزه فعالیتشان بپردازند.

 چارچوبی برای کیفیت حسابرسی

ترجمه: امیرهادی معنوی مقدم، مهسا غفاریان قدیم  
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چارچوب توصیف شــده در این مقاله، ویژگیهایی اصلی را تعیین 
می  کند که به کیفیت حسابرسی می  انجامند و نشان دهنده دیدگاه های 

مختلف ذینفعان است. هدفهای این چارچوب عبارتند از:
• افزایش آگاهی درباره مؤلفه های اصلی کیفیت حسابرسی؛

• ترغیــب ذینفعــان اصلــی به بررســی روشــهای بهبــود کیفیت 
حسابرسی؛ و

• تسهیل گفتمان میان ذینفعان اصلی درباره کیفیت حسابرسی. 
این چارچوب برای حسابرســی تمامــی  واحدهای تجاری و 
مؤسسه های حسابرسی با هر اندازه ای، از جمله مؤسسه هایی 
که جزئی از یک شــبکه یا انجمن هستند، کاربرد دارد. با وجود 
این، اهمیت ویژگیهای مورد اشــاره ممکن است متفاوت باشد 
و به روشهای مختلف، تأثیر نامحسوسی بر کیفیت حسابرسی 

داشته باشد. به طور خاص:
• ایــن چارچوب بــرای حسابرســی بخش عمومــی  و بخش 
خصوصــی کاربرد دارد؛ اما به دلیل مأموریت اساسنامه ای1 و 
نقش اجتماعی، مراجع حسابرسی بخش عمومی  ممکن است 

بر برخی عوامل تأکید بیشتری داشته باشند؛ و
• ابعاد ایــن چارچوب ممکن اســت بر حسابرســی واحدهای 

تجاری کوچکتر، تأثیر ویژه ای داشته باشد.
کیفیت هر حسابرســی تحت تأثیــر ورودیها2، خروجیها3 
و کنشــهای4 توصیف شــده در این چارچوب اســت، اما این 
چارچوب به خودی خود برای ارزیابی کیفیت حسابرســی کافی 
نیست؛ چرا که مواردی مانند ماهیت و دامنه شواهد حسابرسی 
به دست آمده در پاســخ به ریســکهای تحریف بااهمیت واحد 
تجاری خاص، مناســب بودن قضاوتهای حسابرسی و رعایت 

استانداردهای مرتبط، باید به تفصیل بررسی شوند. 
در این چارچوب، چهار عنصر بررسی می  شود )شکل 1(.

ورودیها
ورودیها به شرح زیر تقسیمبندی می  شوند:

الف - اخالق، نگرش و ارزشــهای حسابرســان، کــه متأثر از 
فرهنگ غالب مؤسسه های حسابرسی هستند؛

ب - دانــش و تجربــه حسابرســان و زمانی که به حسابرســی 
اختصاص می  دهند؛ و

ج - اثربخشی فرایند حسابرسی و رویه های کنترل کیفی.
ویژگیهای کیفِی موارد یادشده در سطوح زیر طبقه بندی می  شوند: 

الف- در سطح کار حسابرسی؛
ب- در سطح مؤسسه حسابرسی، همچنین به طور غیرمستقیم، 

تمام حسابرسیهای انجام شده مؤسسه حسابرسی؛ و
ج- در ســطح ملی )یا حــوزه گزارشــگری( و همچنین به طور 
غیرمستقیم، برای تمام مؤسســه های حسابرسی فعال در آن 

کشور و حسابرسیهای انجام شده.
ورودیهای کیفیت حسابرسی، متأثر از این سه عامل هستند: 
کنش با ذینفعان اصلی5، خروجیها و شــرایط محیطی6   که 
حسابرســی در آن انجام می  شــود. به طور مثال، ممکن است 
قوانین و مقــررات )شــرایط محیطی( گزارشــهای خاصی را 
ملــزم کنند )خروجی( که بر مهارتهای )ورودی( استفاده شــده 

تأثیرگذار باشند. 
خروجیها

خروجیهای حسابرسی اغلب با توجه به شرایط محیطی، 
از جملــه الزامهای قانونی، تعیین می  شــوند. همچنین، 
برخی ذینفعان نســبت بــه دیگران بر ماهیــت خروجیها 
تأثیر بیشتری دارند. در واقع، برای برخی ذینفعان، مانند 
ســرمایه گذاران شــرکتهای بورســی، گزارش حسابرسی 
خروجــی اصلی اســت و در حــال حاضر به طور نســبی 

استانداردسازی شده است. 

شکل 1- کیفیت حسابرسی

شرایط محیطی

ورودیها خروجیها

کنشها
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ویژگیهاعناصر چارچوب

1- ورودیها
اخــالق، نگرش و   – ورودیها 

ارزشها

1-1 در سطح کارحسابرسی
1-1-1 گروه حسابرسی می  پذیرد که حسابرسی در راستای منافع گسترده تر عمومی  انجام می  شود.

1-1-2- گروه حسابرسی، بی طرفی و درستکاری را نشان می  دهد.
1-1-3- گروه حسابرسی مستقل است.

1-1-4- گروه حسابرسی از خود شایستگی و مراقبت حرفه ای نشان می  دهد. 
1-1-5- گروه حسابرسی از خود تردید حرفه ای نشان می  دهد. 

1-2 در سطح مؤسسه
1-2-1 تدابیر راهبری برای ایجاد استقالل و »فرهنگ مناسب از باال« برقرار است.

1-2-2 مؤسسه، ویژگیهای فردی الزم برای کیفیت حسابرسی را ارتقا می  دهد. 
1-2-3 مالحظه های مالی منجر به اقدامها و تصمیمهایی نمی  شود که تأثیر منفی بر کیفیت حسابرسی دارند. 

1-2-4 مؤسسه بر اهمیت دسترسی شرکا و کارکنان به پشتیبانی فنی باکیفیت، تأکید دارد. 
1-2-5 مؤسسه، فرهنگ نظرخواهی در خصوص مسائل پیچیده را ترویج می  کند. 

1-2-6 سیستمهای دقیقی برای تصمیم گیری در خصوص پذیرش صاحبکار و تداوم پذیرش، وجود دارد.
1-3 در سطح ملی

1-3-1 الزامهای اخالقی که اصول اخالقی زیربنایی و الزامهای خاص را روشن می  سازند، اعالم می  شوند. 
1-3-2 مقرراتگذاران و ســازمانهای حرفه ای حسابداری در به دســت آوردن اطمینان از اینکه اصول اخالقی درک می  شود و الزامها به طور 

یکنواخت به کار برده می  شود، فعالند.
1-3-3 اطالعات مرتبط با تصمیمهای مربوط به پذیرش یا رد صاحبکار، بین مؤسسه های حسابرسی به اشتراک گذاشته می  شود. 

ورودیهــا – دانــش، تجربه و 
زمان

1-4 در سطح کار حسابرسی
1-4-1 شرکا و کارکنان شایستگی الزم را دارند. 

1-4-2 شرکا و کارکنان کسب وکار واحد تجاری را درک می  کنند. 
1-4-3 شرکا و کارکنان منطقی قضاوت می  کنند. 

1-4-4 شریک مسئول کار حسابرسی به طور فعاالنه در ارزیابی ریسک، برنامه ریزی، نظارت و بازبینی کار انجام شده، مشارکت دارد.
1-4-5 کارکنانی که حسابرســی تفصیلی را در محل کار انجام می  دهند، تجربه کافی دارند و کارشــان به شــکل مناسبی مدیریت، نظارت و 

بازبینی می  شود. همچنین، میزان یکدستی کارکنان منطقی است. 
1-4-6 شرکا و کارکنان زمان کافی برای انجام حسابرسی به صورت مؤثر دارند.

1-4-7 شریک مسئول کار حسابرسی و دیگر اعضای با تجربه گروه حسابرسی به مدیریت و ارکان راهبری دسترسی دارند. 
1-5 در سطح مؤسسه

1-5-1 شرکا و کارکنان برای رسیدگی به  مشکلهایی که حین کار به وجود می آیند، زمان کافی دارند.
1-5-2 ساختار گروه حسابرسی مناسب است.

1-5-3 شرکا و کارکنان ارشدتر مؤسسه، ارزیابیهای به موقع و مربیگری یا آموزش مناسب را در اختیار کارکنان کم تجربه قرار می  دهند.
1-5-4 آموزش کافی حســابداری و حسابرسی، و در جای مناسب، مســائل مرتبط با صنایع خاص، در اختیار شرکای حسابرسی و کارکنان 

حسابرسی قرار می  گیرد.
1-6 در سطح ملی

1-6-1 ضوابط دقیقی برای صدور مجوز برای مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان انفرادی وجود دارد.
1-6-2 الزامهای آموزشی به طور شفاف تعریف و آموزش عملی به میزان کافی تأمین می  شود. 

1-6-3 تمهیدهایی برای آشناسازی حسابرسان با مسائل جاری و آموزش الزامهای جدید حسابداری، حسابرسی و قانونی وجود دارد. 
1-6-4 حرفه حسابرسی جایگاه مناسبی برای جذب و نگهداری افراد مستعد دارد. 

جدول 1- ویژگیهای چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی
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و  – فرایند حسابرسی  ورودیها 
رویه های کنترل کیفی

1-7 در سطح کار حسابرسی
1-7-1 گروه حسابرســی اســتانداردهای حسابرســی، قوانین و مقررات مربوط و رویه های کنترل کیفی مؤسسه حسابرسی را رعایت 

می  کند. 
1-7-2 گروه حسابرسی از فناوری اطالعات به شکل مناسبی استفاده می  کند.

1-7-3 با دیگر افراد درگیر در حسابرسی، و در زمان مناسب، حسابرسان داخلی، کنش اثربخشی وجود دارد. 
1-7-4 ترتیبهای مناسبی با مدیریت برای دستیابی به حسابرسی کارامد وجود دارد. 

1-7-5 مستندهای حسابرسی مناسبی وجود دارد.
1-8 در سطح مؤسسه

1-8-1 روش حسابرســی با پیشــرفتهای صورت گرفته در اســتانداردهای حرفــه ای و یافته های حاصل از بازبینــی داخلی کنترل کیفیت و 
بازرسیهای مستقل، سازگار شده است. 

1-8-2 روش حسابرســی، تک تک اعضای گروه حسابرسی را به اســتفاده از تردید حرفه ای و به کارگیری قضاوت حرفه ای مناسب تشویق 
می  کند.

1-8-3 روش حسابرسی، مستلزم نظارت اثربخش و بازبینی کار حسابرسی است.
1-8-4 روش حسابرسی، مستلزم مستندسازی مناسب حسابرسی است. 

1-8-5 رویه های دقیق کنترل کیفی ایجاد شده است، کیفیت حسابرسی پایش می  شود و اقدام تبعی مناسبی صورت می  گیرد. 
1-8-6 در صورت لزوم، بازبینیهای کنترل کیفیت مؤثر کار حسابرسی انجام می  شود. 

1-9 در سطح ملی
1-9-1 استانداردهای حسابرسی برای روشن ساختن هدفهای تشکیل دهنده و الزامهای خاص اجرایی، ترویج می  شوند.

1-9-2 نهادهای مســئول بازرسیهای مستقل حسابرســی، ویژگیهای مرتبط با کیفیت حسابرسی را، در مؤسسه های حسابرسی و در مورد 
کار حسابرسی، در نظر می  گیرند.

1-9-3 سامانه های اثربخشی برای تفحص در مورد دعاوی حسابرسی مربوط به قصور حسابرسی و اعمال اقدام انضباطی در موقع مناسب، 
وجود دارد. 

2- خروجیها

ارزش و به موقع بودن:

2-1 در سطح کار حسابرسی

از سوی حسابرسان
2-1-1 گزارشهای حسابرس به استفاده کنندگان از صورتهای مالی حسابرسی شده

2-1-2 گزارشهای حسابرس به ارکان راهبری
2-1-3 گزارشهای حسابرس به مدیریت

2-1-4 گزارشهای حسابرس به مقرراتگذاران مالی و احتیاطی
از سوی واحد تجاری

2-1-5 صورتهای مالی حسابرسی شده
2-1-6 گزارشهای دریافتی از ارکان راهبری؛ از جمله کمیته های حسابرسی

از سوی مقرراتگذاران حسابرسی
2-1-7 ارائه اطالعات در مورد هر کار حسابرسی

2-2 در سطح مؤسسه و ملی

از سوی مؤسسه حسابرسی
2-2-1 گزارشهای شفافیت

2-2-2 گزارشهای ساالنه
از سوی مقرراتگذاران حسابرسی

2-2-3 ارائه دیدگاهی جامع درباره نتایج بازرسیهای صورت گرفته از مؤسسه حسابرسی
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کنشها میان ذینفعان اصلی
تک تک ذینفعــان در زنجیره تأمین گزارشــگری مالی، 
نقش مهمی  در حمایت از گزارشــگری مالی باکیفیت ایفا 
می  کنند. همچنین، روش کنــش ذینفعان نیز بر کیفیت 
حسابرسی تأثیرگذار است. این کنشها، شامل ارتباطهای 
رســمی  و نیز غیررســمی ، زیر  تأثیر شــرایط محیطی 
قرار دارند که حسابرســی در آن انجام می  شــود و امکان 
ارتبــاط پویا بین ورودیهــا و خروجیها را فراهم می کنند. 
به طور مثــال، در مرحله برنامه ریزی، بحث و تبادل نظر 
بین حســابرس و ارکان راهبری بر استفاده از مهارتهای 
متخصصــان )ورودی( و قالــب و محتــوای گــزارش 
حسابرس به ارکان راهبری6 )خروجی(، تأثیر می گذارد. 

شرایط محیطی
عوامل محیطــی مختلفی وجود دارد که بــه افزایش کیفیت 
گزارشگری مالی کمک می کنند از آن جمله می توان به نظام 
راهبری بنگاه و چارچوب گزارشگری مالی اشاره کرد، عوامل 
محیطی، از جمله الزامهای قانونی و نظارتی، شــکل دهنده 
کنشــهای ذینفعان اصلی هســتند. این عوامل بر ریســک 
حسابرســی، ماهیت و دامنه شواهد حسابرســی مورد نیاز و 

کارامدی فرایند حسابرسی نیز تأثیرگذارند. 

خالصه ویژگیها
در جــدول 1، ویژگیهــای چارچــوب هیئت اســتانداردهای 
بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشــی ارائه شــده اســت. 
شــماره گذاری هر یک از ورودیها، خروجیها و عوامل محیطی 
در جدول، متناظر با شــماره بخش و زیربخش نشان داده شده 

است. 

پانوشتها:
1- Constitutional Mandate
2- Inputs
3- Outputs
4- Interactions
5- Key Stakeholders
6- Context
7- Those Charged with Governance

منبع:
A Framework for Audit Quality, www.iaasb.org, 2013

3- کنشها

کنشهای اثربخش میان:
حسابرسان و مدیریت، ارکان راهبری، استفاده کنندگان، مقرراتگذاران

مدیریت و ارکان راهبری، مقرراتگذاران، استفاده کنندگان
ارکان راهبری و مقرراتگذاران، استفاده کنندگان

مقرراتگذاران و استفاده کنندگان

4- شرایط محیطی

4-1 روشهای کسب وکار و قانون تجارت
4-2 قوانین و مقررات مرتبط با گزارشگری مالی

4-3 چارچوب کاربردپذیر گزارشگری مالی
4-4 نظام راهبری بنگاه

4-5 سامانه های اطالعاتی
4-6 جدول زمانی گزارشگری مالی

4-7 عوامل فرهنگی گسترده تر


