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مرکــز کیفیــت حسابرســی (CAQ) به دقت پیگیــر طرح 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی (AQI) مربوط به هیئت 
نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام امریکا 
(PCAOB) اســت و از تالشهای این هیئت در زمینه های زیر 

قدردانی می کند:
1- تدوین معیارهایی که درک ما از کیفیت حسابرسی را افزایش 
می دهنــد. ایــن معیارها در مقالــه توجیهی1 هیئــت نظارت بر 
حسابداری شــرکتهای ســهامی عام امریکا مطرح شده اند و در 
جلســه گروه مشورتی دائمی2 (SAG) در تاریخ 15 تا 16 مه 

2013، ارائه شده است.
2- گســترش فعالیتها به اعضای گروه مشــورتی دائمی، و گروه 
مشورتی ســرمایه گذار3 (IAG)، و دیگر ذینفعان؛ به منظور 
گســترش رویکرد خود در این حوزه مهــم. افزون بر این، مرکز 
کیفیــت حسابرســی واقف اســت کــه پروژه های پژوهشــی و 
طرحهای جهانی دیگری نیز در زمینه کیفیت حسابرســی انجام 
شــده است؛ اما اجماع کاملی بر ســر تعریف کیفیت حسابرسی، 
چارچوب کیفیت حسابرسی4، یا مناسب ترین شاخصهای کیفیت 
حسابرســی، و نحوه انتقال آنها و مرجــع دریافت کننده، وجود 

نداشته است.

 ترجمه: دکتر مهدی ناظمی اردکانی

شاخصهای
کیفیت حسابرسی
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در مه 2013، مرکز کیفیت حسابرسی با ارسال نامه ای برای 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام امریکا5 
موافقــت کرد کــه این هیئت و حسابرســان، به منظــور بهبود 
کیفیت حسابرســی بتوانند از شــاخصهای کیفیت حسابرســی 
معتبر اســتفاده کنند؛ در ضمن، مرکز کیفیت حسابرسی در این 
نامه به این رویکرد اشــاره می کند که با استفاده از شاخصهای 
کیفیت حسابرســی می توان درباره موضوعهای مهم تأثیرگذار 
بــر کیفیــت حسابرســی )از جمله نحــوه تغییــر تدریجی آن 
موضوعها(، به ذینفعان اطالع رسانی کرد. در عین حال، مرکز 

کیفیت حسابرسی:
1- دیدگاه  خود درباره اجزای تعریف کیفیت حسابرسی را مطرح 

ساخت؛
2- به نقش کمیته حسابرسی در نظارت بر حسابرسی و اهمیت 
ارتباط بین شــاخصهای کیفیت حسابرســی و اســتانداردهای 

کنترل کیفیت، اشاره کرد؛ و
3- مجموعــه ای از معیارهــا را ارائــه کرد که در طــول فرایند 
شناسایی شاخصهای کیفیت حسابرســی احتمالی، باید از آنها 

استفاده کرد.
مرکــز، از زمان ارســال ایــن نامه، همچنان بــه ارائه 
اطالعــات درباره مناســب ترین شــاخصهای احتمالی و 
نحوه انتقال آن به ذینفعان ادامه داده است. مرکز کیفیت 
حسابرســی، بــرای انجام ایــن کار، با ســرمایه گذاران، 
کمیته هــای حسابرســی و دیگر گروه هــای ذینفع ارتباط 
برقرار کرده اســت.6 مرکز کیفیت حسابرســی، به کمک 
ایــن اقدامهــای تعاملی، روشــی را برای اطالع رســانی 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی تدوین کــرده که تمرکز 
آن بــر انتقال معیارهای خاص حسابرســی به کمیته های 
حسابرسی است و به نقش مهم کمیته های حسابرسی در 

نظارت بر حسابرسی، توجه داشته است.7 
افزون بــر ایــن، مرکز کیفیــت حسابرســی، مجموعه ای از 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی را تهیه کرده است که به زعم 
این مرکــز در کنار هــم می توانند امــکان بهبــود گفتگوهای 
بیــن حسابرســان و کمیته های حسابرســی را فراهم کنند و به 
کمیته های حسابرســی کمک می کند تا مسئولیت خود در قبال 
نظارت بر حسابرسی را ایفا نمایند. مرکز کیفیت حسابرسی قصد 

دارد تا شاخصهای کیفیت حسابرسی را به صورت آزمایشی اجرا  
و برای ارزیابی اثربخشی کلی آنها برای کمیته های حسابرسی، 
بازخوردهای تکمیلی را به وســیله اقدامهای تعاملی درخواست 

کند.
در این مقاله، مرکز کیفیت حسابرسی دیدگاه هایش را در این 

زمینه ها ارائه می کند:
1- پیشینه و زمینه گفتگو درباره شاخصهای کیفیت حسابرسی،
2- روش پیشنهادی برای انتقال شاخصهای کیفیت حسابرسی،

3- شناســایی مجموعه ای از شــاخصهای کیفیت حسابرســی 
احتمالی، و

4- مروری بر برنامه اجرای آزمایشی مرکز کیفیت حسابرسی.

مروری بر شاخصهای کیفیت حسابرسی
گروه هــای مختلــف ذینفــع از جمله هیئــت نظارت بر 
حســابداری شــرکتهای ســهامی عام امریــکا، کمیته 
مشورتی وزارت خزانه داری در زمینه حرفه حسابرسی، 
و  حسابرســی  بین المللی  اســتانداردهای  هیئت 
اطمینان بخشــی (IAASB)، کمیته های حسابرسی 
و حرفــه حسابرســی از عبــارت »شــاخصهای کیفیت 
حسابرســی« بــرای توصیــف نحــوه ارزیابــی کیفیت 
حسابرســی اســتفاده کرده اند؛ اما بســته بــه ذینفعان 
مختلف، مفهوم و هدف شــاخصهای کیفیت حسابرسی 
ممکن است متفاوت باشد. به همین دلیل، مرکز اعتقاد 
دارد کــه مخاطبان ایــن مقاله باید از نحــوه به کارگیری 
عبــارت شــاخصهای کیفیت حسابرســی در این مقاله، 

اطالع داشته باشند. 
مؤسســه های حسابرســی باید نظامی بــرای کنترل 
کیفیت ایجاد کنند که ضمن رعایــت الزامهای مقرراتی 
و قانونــی، صحت گزارشــهای منتشرشــده از ســوی 
مؤسسه را تضمین کند. نظام کنترل کیفیت مؤسسه های 
حسابرســی به دنبال رســیدگی به برخی از اجزای اصلی 
مانند اســتقالل، صحت، بی طرفــی، مدیریت کارکنان 
)شــامل کفایت منابع، دانش فنــی و تجربه(، عملکرد 
قرارداد حسابرســی، ارتباطها و گزارشــگری، و نظارت 

است.
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بــه اعتقاد مرکــز کیفیت حسابرســی، مجموعه ای از 
شاخصهای کیفیت حسابرسی احتمالی، شناخت بهتری 
از اجزای اصلی نظام کنترل کیفیت مؤسســه در هنگام 
به کارگیــری این اجــزا در حسابرســیهای خاص فراهم 
می کند و ممکن اســت به درک بهتر کمیته حسابرسی از 
موضوعهای تأثیرگذار بر عملکرد حسابرســی  باکیفیت، 
کمک کنــد. بــرای نمونه، بــه کمک مجموعــه ای از 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی، می توان گفتگوهایی 
جــدی را دربــاره توانایــی مؤسســه حسابرســی برای 
پشتیبانی از حسابرســیهای باکیفیت و اجرای آنها پیش 
برد. همچنین، این مجموعه به کمیته های حسابرســی 
کمک می کند تا درک بهتری از سیاســتها، دستورعملها 
و فرایندهای مؤسســه حسابرســی در ارتبــاط با نظام 
کنترل کیفیت آن داشته باشد. افزون بر این، کمیته های 
حسابرســی به کمک مجموعه ای از شاخصهای کیفیت 
حسابرســی می توانند از عملکرد گروه حسابرسی مطلع 
شــوند. در عین حــال، مجموعه شــاخصهای کیفیت 
حسابرســی به کمیته های حسابرســی کمک می کند تا 
شــناخت بهتری از موانع پیش روی کیفیت حسابرسی 
)که به احتمال در فرایند حسابرسی وجود دارند(، داشته 
باشند. آنها به واسطه این شناخت می توانند گفتگوهای 
جدی تــری دربــاره برنامه مؤسســه حسابرســی برای 
مدیریت این مخاطره ها، انجام بدهند. اما به دلیل ماهیت 
و تعداد ورودیهایی که ممکن است بر کیفیت حسابرسی 
تأثیر بگذارند، نمی توان معیار خاصی را مشــخص کرد 
که ارتباطی عّلی با کیفیت حسابرســی داشــته باشد. با 
وجود این، مرکز معتقد است که مجموعه ای از شاخصها 
در کنار هم ممکن اســت اطالعات و شفافیت بیشتری 
را در زمینــه نظامها و فرایندهــای تأثیرگذار بر عملکرد 

حسابرسی در اختیار ناظران حسابرسی قرار دهند.
به اعتقاد مرکز، برای شناســایی شــاخصهای کیفیت 
حسابرســی احتمالی، باید عناصــر موضوعی8 زیر را 
درباره کیفیت حسابرســی در نظر گرفــت، اجزایی که با 
توجه به دیدگاه های استانداردگذاران مختلف در سراسر 
دنیا تهیه شــده اند9، و مبنای آنها همــان اجزای اصلی 

است که پیشتر به آن اشاره شد. بنابراین، به نظر می رسد 
این مجموعه به شناسایی موضوعهایی کمک می کند که 
بیشترین اهمیت را در زمینه مسئولیتهای نظارتی کمیته 

حسابرسی دارند.
1- رهبــری مؤسســه و فضای اخالقــی در رأس 
سازمان: فضــای اخالقی در رأس ســازمان، نمایانگر 
تأکید رهبری مؤسســه حسابرســی بــر اهمیت کیفیت 
حسابرســی، پایبنــدی بــه اســتانداردهای حرفه ای، 
اســتقالل و بی طرفی، و پاسخگویی در قبال اثربخشی 

نظام کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی است.
2- دانــش، تجربه و حجم کارگروه حسابرســی: 
کارکنان حرفه ای از دانــش و تجربه برخوردارند و زمان 

کافی برای انجام حسابرسیهای باکیفیت دارند. 
3- نظارت: فرایندها و کنترلهایی برای ارزیابی عملکرد 
خدمات حسابرســی و اثربخشــی نظام کنتــرل کیفیت 
مؤسسه حسابرسی وجود دارند و تغییرهای الزم را ایجاد 

می کنند.
4- گزارشگری حسابرس: گزارشها اتکاپذیر، سودمند 
و به هنگام هستند؛ اطالع رســانی حسابرس، اثربخش 

است.
افزون بر این، شــاخصهای کیفیت حسابرسی، مانند 
بیشــتر داده های سنجشــی، زمانی بیشترین اثربخشی 
را دارنــد که بــا گفتگوهای جدی )مکتوب یا شــفاهی( 
همراه شوند. در صورت نبود این گفتگوها، این احتمال 
وجود دارد که شــاخصهای کیفیت حسابرســی، یا تغییر 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی در طول زمان، تصویر 
کاملی از وضعیت را نشــان ندهد، یا حتــی گمراه کننده 
باشــد. برای نمونه، میزان اضافــه کاری بیش از انتظار 
گروه حسابرسی ممکن اســت حاکی از رویارویی آنها با 
مســئله ای پیش بینی نشــده و صرف زمان اضافی برای 
حفظ کیفیت باالی حسابرسی باشد. از طرف دیگر، این 
موضوع ممکن اســت نمایانگر حجم کاری باالی گروه 
حسابرسی باشــد، که ممکن است بر کیفیت حسابرسی 
تأثیر بگذارد. در نتیجه، فراهم کردن فضای مناســب در 
هنگام انتقال شاخصهای کیفیت حسابرسی، مهم است. 
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رویکرد مرکز کیفیت حسابرسی در قبال نحوه 
اطالع رسانی شاخصهای کیفیت حسابرسی

کمیته های حسابرســی با نظارت بر فرایند گزارشگری مالی 
و حسابرســی شــرکتها از ســرمایه گذاران حمایت می کنند 
و بــه همیــن دلیل، نقش مهمــی در نظام راهبــری بنگاه 
دارند. مرکز کیفیت حسابرســی، روشــی پیشــنهادی برای 
اطالع رســانی شــاخصهای کیفیــت حسابرســی احتمالی 
تدویــن کرده اســت که نقــش و مســئولیتهای کمیته های 
حسابرســی را در نظر می گیرد و با ارائــه اطالعات تکمیلی 
مناســب درباره حسابرس و حسابرســی، بر اهمیت ارتباط 
حسابرس با کمیته های حسابرسی )و بهبود گفتگوی آنها(، 
تأکید می کند. هدف اصلی روش مرکز کیفیت حسابرســی، 
انتقال دادن شاخصهای خاص قرارداد حسابرسی، با منظور 
کردن شــاخصهای کل مؤسسه اســت. این شاخصها فضا 
را فراهم می ســازد یا شــناخت کمیته حسابرسی از مسائل 
خاص قرارداد حسابرســی را افزایش می دهد. این ارتباطها 
با هدف تکمیل دیگر ارتباطهایی اســت کــه تا قبل از آن با 
کمیته حسابرسی انجام شده است؛ شامل ارتباطهای الزامی 
حســابرس در قالب اســتانداردهای حرفه ای10 و همچنین، 
گزارشهای کیفیت حسابرســی و شفافیت )به شرط انتشار از 
ســوی مؤسسه حسابرســی(. به اعتقاد مرکز، این روش به 

دالیل زیر مهم است:
1- تمرکز بر برقــراری ارتباط با کمیته حسابرســی، امکان 
گفتگو با مســئوالن نظارت بر حسابرســی مستقل را درباره 

شاخصهای کیفیت حسابرسی، فراهم می کند.
2- گفتگوی بین کمیته حسابرســی و مؤسســه حسابرســی 
دربــاره شــاخصهای کیفیت حسابرســی، موجــب ترویج 
گفتگوهــای جدی درباره مســائل مهم اجرای حسابرســی 
می شود. این گفتگوها شناخت کمیته حسابرسی را از عوامل 
احتمالی تأثیرگذار بر کیفیت حسابرســی افزایش می دهد و 
در عیــن حال کمیته حسابرســی بهتر می توانــد اقدامهای 
انجام شده یا اقدامهای نیازمند اجرا را ارزیابی کند. افزون بر 
ایــن، گفتگوهــای جدی، زمینــه را با توجه بــه معیارهای 
مختلف، مانند تغییرهای ســاالنه ایجاد می کند و اطالعات 
بیشــتری را درباره مســائل و تأثیر احتمالــی آنها بر اجرای 

حسابرسی، فراهم می کند.
3- بهبود ارتباطها به کمک شاخصهای کیفیت حسابرسی در 
ســطح حسابرسی موجب آغاز اقدامهایی می شود که ممکن 
اســت به حفظ یا افزایش کیفیت حسابرسی کمک کند و در 
عین حال، کمیته های حسابرســی از ایــن روش می توانند 
ارزیابی بهتری از اثربخشــی مؤسســه حسابرســی داشته 

باشند.
به اعتقاد مرکز کیفیت حسابرســی، بحث و بررسی درباره 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی هر ســال )و به احتمال در 
کنــار زمان بندی ارتباطهای الزم در ارتبــاط با برنامه ریزی 
حسابرسی( انجام خواهد شــد. همچنین، در صورت وقوع 

شناخت مزایا و چالشهای

تهیه و انتقال شاخصها

از جمله

پیامدهای ناخواسته احتمالی

به مرکز کیفیت حسابرسی

کمک می کند تا

به منظور معرفی

مناسب ترین شاخصها

به کمیته حسابرسی

به اصالح اطالعات

ادامه دهد
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تغییرهای جّدی در اجرای حسابرســی، به روزرســانیها در 
طول چرخه حسابرســی اعالم می شود. اما، انتظار می رود 
که زمان بندی این ارتباطها، بســته به پیچیدگی صادرکننده 

گزارش و زمانبندی چرخه حسابرسی، تغییر کند. 
افزون بر این، با توجه به اینکه ماهیت و قالب شاخصها 
باید براســاس نیازهــای اطالعاتی و گزارشــگری کمیته 
حسابرســی متناسب ســازی شــود، اعتقاد بر این اســت 
کــه روش برقــراری ارتباط دربــاره مجموعــه احتمالی 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی باید به صــورت منعطف 
انجام شــود. مرکز کیفیت حسابرسی یک سند ارتباطات 
برای ارائه یک رویکرد به گروه های حسابرسی تهیه کرده 
است که مجموعه شاخصهای کیفیت حسابرسی احتمالی 

شناسایی شده را به کمیته های حسابرسی انتقال دهند.11 

مجموعه شاخصهای کیفیت حسابرسی احتمالی
مرکز کیفیت حسابرسی برای شناسایی مجموعه  شاخصهای 
کیفیت حسابرسی احتمالی12، شاخصهای مختلفی )از جمله 
شاخصهای اشاره شده از ســوی دیگر گروه ها( را در ارتباط 
با کیفیت حسابرسی در نظر گرفته است. برای نمونه، مرکز 

کیفیت حسابرسی معیارهای زیر را در نظر گرفته است: 
• معیارهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عام امریکا که در جلســه گروه مشورتی دائمی در مه 2013 

مطرح شده است، 
• شاخصهایی که در پژوهشهای دانشگاهی ذکر شده اند، و 
• شاخصهای پیشــنهادی در طول گفتگوهای مرکز کیفیت 
حسابرســی با گروه های مختلف ذینفع )مانند مؤسسه های 
حسابرســی، ســرمایه گذاران، کمیته هــای حسابرســی و 

دانشگاهیان(. 
به منظور کاستن از تعداد فراوان شاخصها و تهیه فهرستی 
از شــاخصهای کیفیت حسابرســی احتمالــی، معیارهای 
مرکز کیفیت حسابرســی برای انتخاب شاخصهای کیفیت 
حسابرســی13 و عناصــر مضمونی کیفیت حسابرســی )که 
پیش تر به آن اشاره شد(، به کار گرفته شده است. به اعتقاد 
مرکز، این فهرست به کمیته های حسابرسی کمک می کند 
تا شــناخت بهتری از گروه های حسابرســی، مؤسسه های 
حسابرســی، و کیفیت حسابرسی داشــته باشند. براساس 
ایــن اقدامهــا، مرکز کیفیــت حسابرســی، مجموعه ای از 
شاخصهای کیفیت حسابرسی احتمالی را شناسایی کرده که 
به زعم ما در کنار هم ممکن اســت کمیته های حسابرسی را 
در نظارت بر حسابرسی یاری کنند. این شاخصهای کیفیت 
حسابرسی در آینده در اجرای آزمایشی و طرحهای تعاملی 

به کار گرفته خواهند شد.
ممکن اســت شــاخصهای کیفیت حسابرسی دراساس 
ماهیتی کّمی داشــته باشند. اما، همانطور که پیش تر اشاره 
شد، این شــاخصها زمانی بیشــترین اثربخشی را خواهند 
داشــت که با تفســیرهای کیفی زمینــه ای و گفتگوی بین 
حسابرس با کمیته حسابرسی، همراه شوند. افزون بر این، 

به اعتقاد مرکز کیفیت حسابرسی

روش پیشنهادی برای

انتقال

مجموعه شاخصهای

کیفیت حسابرسی

به کمیته های حسابرسی

به آنها کمک می کند تا

شناخت بیشتری از

عوامل تأثیرگذار بر

کیفیت حسابرسی

داشته باشند
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فراهم کردن زمینه مناســب برای آن دســته از شاخصهای 
خاص قرارداد حسابرســی که بــه کمیته حسابرســی ارائه 
می شــود، مســتلزم شــناخت نظام کنترل کیفیت مؤسسه 
حسابرســی اســت. گروه های حسابرســی برای ارائه این 
اطالعــات می تواننــد بــه کیفیت حسابرســی مؤسســه و 
گزارشــهای شــفافیت مراجعه کنند )البته در صورت انتشار 

آنها از سوی مؤسسه حسابرسی(.
در نهایــت، این اعتقاد وجود دارد که فرایند شناســایی و 
ارزیابی شــاخصهای کیفیت حسابرســی، فرایندی تکاملی 
است که برای رعایت الزامهای محیط تجاری متغیر نیازمند 
ارزیابی و اصالح اســت. برای نمونــه، با اصالح مجموعه 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی احتمالی شناسایی شده )از 
جمله اصالح شــاخصها یا حذف شاخصهایی که دیگر فاقد 
شرایط انتخاب14 هستند و جایگزین کردن آنها با شاخصهای 
جدید واجد شــرایط(، می تــوان ارزیابی کیفیــت را بهبود 
بخشــید. به اعتقاد مرکز، این ارزیابی به اعتبارســنجیهای 
دقیقی )مانند اجرای آزمایشــی( نیاز دارند تا مشخص شود 
آیا شاخصها هدفهای تعریف شــده در معیارهای یادشده را 

محقق می کنند یا خیر. 

اجرای آزمایشی 
در ماه های آینده، مرکز کیفیت حسابرسی با همکاری برخی 
از مؤسســه های عضو، قصد دارد تا مجموعه شــاخصهای 
کیفیــت حسابرســی احتمالی را به صورت آزمایشــی اجرا و 
بازخوردهــای تکمیلی را از طریق اقدامهای تعاملی دریافت 
کند. این اقدامها، با هدف شناســایی تمام موانع احتمالی در 
برابر تمهیدها و ارتباطهای حســابرس و ارزیابی اثربخشی 
کلــی شــاخصهای کیفیــت حسابرســی بــرای کمیته های 
حسابرسی انجام می شود. از طریق برنامه اجرای آزمایشی، 
می توان نظر اعضای اصلی دفاتر مؤسســه های حسابرسی 
در هر کشــور و گروه های حسابرســی درباره فرایند تجمیع 
اطالعــات و اطالع رســانی آن به کمیته های حسابرســی، 
و نظر کمیته های حسابرســی درباره میزان اثربخشــی این 
اطالعات در ایفای مســئولیتهای نظارتی شــان را دریافت 
کرد. افزون بر این، مرکز کیفیت حسابرسی به کمک اجرای 

آزمایشــی می تواند اقدامهای الزم برای پیاده سازی تغییرها 
در سازوکارهای گزارشگری داخلی مؤسسه های حسابرسی 
را شناســایی کند تا جمع آوری به موقــع و یکپارچه داده ها را 

ساده سازد. 
همچنین، شناخت مزایا و چالشــهای تهیه و انتقال 
شــاخصها، از جمله پیامدهــای ناخواســته احتمالی، 
به مرکز کیفیت حسابرســی کمک می کنــد تا به منظور 
معرفی مناســب ترین شاخصها به کمیته حسابرسی، به 
اصالح اطالعات ادامه دهد. نتیجه اجرای آزمایشــی، 
اطالعــات مفیــدی در اختیــار گروه های حسابرســی 
می گذارد تا در هنگام تهیه و اطالع رســانی شــاخصها 
از طرف مؤسسه های حسابرســی، به یکنواختی بیشتر 

کمک کنند. 
اقدامهــای مرکــز کیفیت حسابرســی بــرای اجرای 
آزمایشــی در چند مرحله طی چرخه حسابرســی سال 
2014 انجام خواهد شد و شاخصهای کیفیت حسابرسی 
تطبیقی مربوط به ســال جــاری )چرخه حسابرســی 
2014( و سال قبل )چرخه حسابرسی 2013(، در این 
فرایند ارائه خواهد شد. با اینکه انتظار می رود گروه های 
حسابرسی این گفتگوها را با کمیته های حسابرسی ترتیب 
بدهند، اما به نظر می رسد که می توان این گفتگوها را در 
کنار دیگر ارتباطهای الزم در طول حسابرسیهای سال 
2014 انجــام داد. مرکز کیفیت حسابرســی قصد دارد 
تا در کنار پیشــبرد برنامه اجرای آزمایشــی، یافته های 
به دســت آمده را پس از هر مرحله از اجرای آزمایشــی 
ارزیابــی و لزوم تغییــر مجموعه شــاخصهای کیفیت 
حسابرسی احتمالی و روش پیشنهادی برقراری ارتباط 
را بررســی کند. افزون بر این، مرکز کیفیت حسابرسی 
به مشارکت گذاری این یافته ها از جمله بهبود مجموعه 
شــاخصهای کیفیت حسابرســی احتمالــی )اگر چیزی 

وجود داشته باشد( را پیش بینی می کند.

نتیجه گیری
بــه اعتقاد مرکــز کیفیت حسابرســی، روش پیشــنهادی 
برای انتقال مجموعه شــاخصهای کیفیت حسابرســی به 
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کمیته های حسابرســی، به آنها کمک می کند تا شــناخت 
بیشــتری از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرســی داشته 
باشند. تمرکز اصلی این روش بر شاخصهای خاص قرارداد 
حسابرســی، با در نظر گرفتن شــاخصهای کل مؤسســه 
اســت. این شــاخصها زمینه را فراهم می سازد یا شناخت 
کمیته حسابرســی از مســائل خاص قرارداد حسابرسی را 
باال می برد. مرکز معتقد اســت که اینگونه ارتباطهای بین 
حسابرس و کمیته حسابرســی، زمینه ساز فرصتهای بهتر 
برای بهبود کیفیت حسابرسی خواهد شد. به محض آنکه 
مرکز کیفیت حسابرسی اجرای آزمایشی روش پیشنهادی 
مطرح شده در این مقاله را آغاز کند، به اصالح دیدگاه خود 
درباره مجموعه شــاخصهای کیفیت حسابرســی احتمالی 

شناسایی شده، ادامه خواهد داد.

پانوشتها:
1- بــه بخش بحــث در مقاله توجیهــی هیئت نظارت بر حســابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا، جلســه 15 تا 16 مــه 2013 درباره 

»شاخصهای کیفیت حسابرسی« مراجعه کنید. 
PCAOB Briefing Paper, Discussion- Audit Quality 
Indicators, May 15-16, 2013
2- به نســخه جدید شــاخصهای کیفیت حسابرسی از هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا، جلسه  گروه مشورتی دائمی 

در تاریح 14 نوامبر 2013 مراجعه کنید.
PCAOB’s AQI Update, SAG Meeting, November 
14, 2013
3- به گزارش کارگروه درباره شاخصهای کیفیت حسابرسی، جلسه گروه 

مشورتی سرمایه گذار در 16 اکتبر 2013 مراجعه کنید.
Audit Quality Indicators, IAG Meeting, October 16, 
2013
4- در فوریه سال 2014، هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و 
اطمینان بخشی گزارشی را با عنوان »چارچوبی برای کیفیت حسابرسی: 
عناصر اصلی زمینه ساز محیط مناسب کیفیت حسابرسی« منتشر کرد. 
ایــن گزارش به توضیح عناصری می پردازد که محیط مناســب کیفیت 
حسابرســی را در ســطوح قرارداد حسابرسی، مؤسســه حسابرسی، و 
کشــور، ایجاد می کنند و در عین حال، آثــار متقابل و عوامل زمینه ای 
مرتبط را بررســی می کند. با وجود این، چارچوب هیئت استانداردهای 
بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی نه تعریفی از کیفیت حسابرسی 

ارائه و نه شاخصهای کیفیت حسابرسی را معرفی می کند.
5- نامــه مرکــز کیفیت حسابرســی به هیئــت نظارت بر حســابداری 
شرکتهای سهامی عام امریکا  در تاریخ 13 مه 2013 را مشاهده کنید.
CAQ letter to PCAOB, May 13, 2013

6- بــرای نمونه، این بازخورد از نشســت مشــورتی ذینفعان وابســته 
به مرکز کیفیت حسابرســی، به دســت آمد. این نشســت، متشــکل 
از ســرمایه گذاران، کمیته هــای حسابرســی، تهیه کننــدگان گزارش، 
متخصصــان حسابرســی، اعضای هیئــت علمــی، و تدوین کنندگان 
استاندارد سابق است. افزون بر این، مرکز کیفیت حسابرسی، به منظور 
درخواست بازخورد، میزگردی با حضور اعضای کمیته حسابرسی برگزار 

کرد.
7- SEC Final Rule, Standards Relating to Listed 
Company Audit Committees, Section B, Respon-
sibilities Relating to Registered Public Accounting 
Firms 
8- Thematic Elements
9- برای نمونــه، پنج جزء اصلی و احتمالی کیفیت حسابرســی از نظر 
شورای گزارشگری مالی بریتانیا؛ مقاله هیئت استانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخشــی بــا عنــوان »چارچوبی بــرای کیفیت 
حسابرسی: عناصر اصلی زمینه ساز محیط مناسب کیفیت حسابرسی«؛ 
استاندارد بین المللی کنترل کیفیت شماره 1؛ و بند 20، استاندارد موقت 
کنترل کیفیت هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام 
امریکا، با عنوان »نظام کنترل کیفیت برای خدمات حرفه ای حسابداری 

و حسابرسی مؤسسه های حسابدار رسمی«.
10- برای نمونه، اســتاندارد حســابداری شــماره 16 هیئت نظارت بر 
حسابداری شــرکتهای ســهامی عام امریکا با عنوان »برقراری ارتباط 
 (SX Rule 2-07 با کمیته های حسابرســی«؛ قانون اس ایکــس
(2.07؛ گفتگوهای الزامی براســاس استانداردهای عضویت در بورس 
مانند بــورس نیویورک (NYSE)، که لزوم گفتگو درباره بازرســیها 
و ارزیابیها )از جمله گزارشــهای بازرســی هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا( را مطرح می کند؛ پیش تأیید برخی از 
خدمات مالیاتی براساس قانون 3524 هیئت نظارت بر حسابداری 
شــرکتهای ســهامی عام امریکا  (Rule 3524)، قانون 3525 
(Rule 3525) پیش تأییــد خدمات غیرحسابرســی، و قانون 3526 

.(Rule 3526) افشای استقالل
11- بــه ضمیمه »الف« با عنوان »گزارشــگری احتمالی شــاخصهای 

کیفیت حسابرسی« مراجعه کنید.
12- به ضمیمه »ب« با عنوان »مجموعه احتمالی شــاخصهای کیفیت 
حسابرسی منتخب برای اجرای آزمایشی نامه مرکز کیفیت حسابرسی« 

مراجعه کنید. 
13- به ضمیمه »ج« با عنوان »معیارهای مرکز کیفیت حسابرسی برای 

انتخاب شاخصهای کیفیت حسابرسی« مراجعه کنید.
14- به ضمیمه »ج« با عنوان »معیارهای مرکز کیفیت حسابرسی برای 

انتخاب شاخصهای کیفیت حسابرسی«مراجعه کنید.
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