
86

13
97

ور 
ری

شه
  9

6 
ره

ما
ش

مقدمه
در مورد اینكه حرفه حسابرســی در به كارگیری استانداردهای حرفه ای، آیین اخالق حرفه ای، بازدیدهای 
نظارتی و غیره، در تالشی پرشور برای حفاظت از منافع عمومی، به نقطه اوج رسیده است، توافق جهانی 
وجود دارد. پیشــتاز این تالش، استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1 (ISQC1) است كه عناصر كنترل 
كیفیت حسابرســی در سطح مؤسسه را تعریف می كند. مشخص نیســت كه چرا استانداردگذاران از رقم 1 
به عنوان پســوند این اســتاندارد استفاده كرده اند. ممكن است اســتانداردهای كیفیت دیگری در این راستا 
وجود داشــته باشــد. اما تا این حد مهم جلوه دادن این استاندارد برای چیســت؟ چرا استانداردگذاران منابع 

بیشتر و بیشتری را به كیفیت حسابرسی اختصاص می دهند؟ 

استاندارد بین المللی کنترل کیفیت 1
بعد از بحران مالی، محیط فعالیتهای مؤسســه های حسابرسی تغییرهای درخورتوجهی را تجربه 
كرد و تمركز بر كیفیت به شكل چشمگیری افزایش یافت. یكی از راه های عملی برای رسیدگی به 
سیستم كنترل كیفیت یک مؤسســه، محك زدن آن با یك سیستم كنترل داخلی معمول و متداول 
 (ISA 315 است كه در آن، عناصر اصلی مشخص شــده در استاندارد بین المللی حسابرسی

 ترجمه: مریم گوارا
M. Spiteri Bailey 

سنجه های کنترل کیفیت
در حرفه حسابرسی
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(315 با عنوان »تشــخیص و ارزیابی خطرهای تحریف 

بااهمیت از طریق شــناخت واحد تجــاری و محیط آن«، 
را بتوان در سطح مؤسســه حسابرسی تكرار كرد. اجزای 
كنترل داخلی دربرگیرنده محیط كنترل، ارزیابی ریســك، 
سیســتمهای اطالعاتــی، فعالیتهای كنترلــی و نظارت 
اســت كه سنگ بنای مدیریت كارامد هر شركتی محسوب 
می شــود. حسابرســان، روشــهای حسابرســی را به كار 
می گیرنــد كه به منظــور كمک به آنهــا در درك چگونگی 
عملكــرد صاحبــكاران، ریســكهای مهم كســب وكار و 
میزان اعتماد بر سیســتم كنترل داخلی، طراحی شده اند. 
بنابراین، حسابرسان باید مهارت الزم برای اجرای آنچه 
كه خود اظهار می كنند و انجام توصیه هایشــان نسبت به 

روشهای داخلی صاحبكاران را داشته باشند. 

قواعد دستیابی به کنترل کیفیت در سطح 
مؤسسه

جدول 1، عناصر کنتــرل کیفیت1 را كه در اســتاندارد 
بین المللی كنترل كیفیت شماره 1 و استاندارد بین المللی 
حسابرســی 220 (ISA 220) ارائه شــده اند، در كنار 
پنج مؤلفه کنتــرل داخلی2 طبق اســتاندارد بین المللی 
حسابرســی 315 ، قابل اعمال در مورد شركتهایی كه باید 

حسابرسی شوند را نشان می دهد.

محیط کنترلی )تعهد اخالقی مسئوالن رده باال(
رهبــری را با عمل همراه کنیــد ... بی وقفه و بدون 

کوتاهی 
در زمان اجرای روشــهای حسابرسی، حسابرسان بیشتر 
مواقــع درمی یابند افرادی كه مدیریت شــركت را برعهده 
دارند، لزومی ندارد همان افراد مطرح شــده در اساسنامه 
یا نمودار ســازمانی شــركت باشــند. فردی ممكن است 
ســهامدار و مدیر شركت باشد اما پسر بزرگتر او كسب وكار 
عادی روزانه را اداره  كند. شــوربختانه، رفتار پسر امور را 
آشــفته می كند و كسب وكار شركت در معرض بدنامی قرار 

می گیرد. مقصر كیست؟ البته، پدر!
در این راســتا، در ســاختار یك مؤسســه حسابرسی، 
می تــوان ایــن انتظــار را داشــت كــه تمــام كاركنان 
استخدام شــده از سوی مؤسســه، از فرد و یا افرادی كه 
مؤسســه را اداره و راهبری می كنند، مطلع باشــند. اما 
آیا اعضا و كاركنان، از جمله پیمانكاران دســت  دوم، از 
ســاختار داخلی مؤسسه حسابرسی آگاه هستند؟ عجیب 
این است كه افراد سطوح پایین تر سلسله مراتب مؤسسه 
به گونه ای در فرایندهای داخلی مؤسســه تحت مراقبت 

جدول1- عناصر کنترل کیفیت

(ISA 315) عناصر کنترل داخلی(ISQC 1) عناصر کنترل کیفیت در سطح مؤسسه
عناصر کنترل کیفیت در سطح قرارداد 

(ISA 220) حسابرسی

محیط كنترلی )تعهد اخالقی مسئوالن رده باال(

• مسئولیتهای مدیریت برای كیفیت در داخل مؤسسه
• الزامهای اخالقی مرتبط

• منابع انسانی

• مسئولیتهای مدیریت برای كیفیت حسابرسی
• الزامهای اخالقی مرتبط

• تخصیص گروه های كار حسابرسی 

• پذیرش و تداوم روابط با صاحبكاران و حسابرسیهای خاصارزیابی ریسك )چه چیزی ممكن است درست انجام نشود؟(

• پذیرش و تــداوم روابط با صاحبــكاران و كارهای 
حسابرسی

• ریسک این كه گزارش در شرایط موجود مناسب 
نباشد

• مستندهای حسابرسی• مستندهای سیستم كنترل كیفیتسیستمهای اطالعاتی )رهگیری عملكرد(

• عملكرد كار حسابرسی• عملكرد كار حسابرسیفعالیتهای كنترلی )كنترلهای شناسایی، پیشگیری و اصالح(

• نظارت مستمر بر خط مشی ها و روشهای كنترل كیفیت مؤسسهنظارت )آیا هدفهای مؤسسه/كار حسابرسی دست یافتنی هستند؟( 
• به كارگیری نتیجه

• نظارت مستمر برای كارهای حسابرسی خاص
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قرار می گیرند كه وقت كمتری خواهند داشت تصویری 
كلی از حرفه حسابرســی به دست آورند. این وضعیت، 
مخاطره آمیــز اســت! چنانچه این موضوع به ســرعت 
مــورد توجه قرار نگیرد، مؤسســه حسابرســی ممكن 
اســت گرفتار دردســر بزرگی شــود. اگر یك حسابرس 
تازه كار از یك موضوع پولشــویی مطلع شــود و آن را با 
فرد مســئول در حسابرسی در میان نگذارد، چه اتفاقی 
باید به وضوح مشخص  می افتد؟ مسئولیتهای راهبری 
و اطالع رســانی شود تا فرد/افراد مســئول در رابطه با 
رعایت قوانین، انجام حسابرسی، عناصر منابع انسانی، 

استقالل و دیگر موارد مشخص شوند. 
همــه می دانند كــه یك بخش بســیار مهم مؤسســه 
حسابرســی، صرف نظر از اندازه آن، ارتباط است. همه 
كاركنان حسابرســی باید به وضوح چشم انداز و ارزشهایی 
كــه معــرف مؤسســه حسابرســی اســت را درک كنند. 
این موضوع شــامل انجام حسابرســیهای بســیار مهم، 
سرپرســتی، و هدفها اســت. چنانچه این موارد به طور 
عمیق در فرهنگ مؤسســه منظور شــده باشد، كاركنان 
آنهــا را برای گرفتــن تصمیمهای هوشــمندانه ای به كار 

خواهند گرفت كه به نفع همگان است. 
اعتبار اخالقی و حرفه ای

بازنده انسان است. مؤسسه های بزرگ، متوسط وكوچك، 
به طور یكســان، ممكن است شكست را تجربه كنند؛ اما 
شكست در آزمون حرفه ای و اخالقی، بسیار نگران كننده 
اســت و تأثیری بســیار عمیق و مخرب به همراه دارد كه 
ممكن است موجب آســیب جبران ناپذیر و تغییرناپذیر، 
نه تنها برای افراد گروه حسابرســی بلكه همچنین برای 
مؤسسه حسابرسی، مؤسسه شبكه ای و كل حرفه شود.

شكســت در آزمون حرفــه ای و اخالقی= خدشــه دار 
شــدن شــهرت= بدنامی مؤسســه حسابرســی= بدنامی 
شبكه حسابرسی= بدنامی حرفه حسابرسی= نبود اعتماد 

عمومی.
با کارمندان به گونه ای رفتار کنیــد که مایلید آنها با 

شما رفتار کنند
كارمندان، شــالوده تمام فعالیتهای كســب وكار هستند 

و بنابرایــن می تواننــد ســازمان را بســازند یــا در هم 
بشــكنند. این امر در مورد ســازمانهای كارمندمحور، 
مانند مؤسسه های حسابرســی، اهمیت بیشتری دارد. 
موفقیت هر كســب وكار با شایســتگی، تجربه و توازن 
كار-زندگــی كاركنــان، رابطه تنگاتنگــی دارد؛ اگرچه، 
بیشــتر اوقات ویژگی آخــر )تــوازن كار-زندگی( دچار 

نقصان است.
كیفیت حسابرســی به جــذب كاركنان واجد شــرایط 
و همچنیــن حفــظ افــراد باصالحیــت بســتگی دارد. 
كاركنــان به این دلیل اســتخدام می شــوند كــه در این 
زمینه )حسابرســی( تخصص دارند. در نتیجه، آنها باید 
تشویق شوند تا عقایدشــان را اعالم كنند و پروژه هایی 
را پیش ببرند كه ممكن اســت گاهی اوقــات برای آنها 
راحت نباشــد. پاســخگویی موجب انگیزه است و برای 
كاركنــان كم رو به گونه ای دیگر فرصــت فراهم می كند. 
ارزیابیهــای منصفانــه عملكــرد كه موجب شناســایی 
و قدردانــی از كاركنان ســختكوش و متعهد می شــود، 
ضروری اســت. حفــظ كاركنــان نیز مســتلزم آموزش 
رضایتبخش اســت.آموزش مســتمر حرفه ای3  نباید 
به عنوان یك اجبار تلقی شــود، اما باید بر نیازهای افراد 
و همچنین نیازهای مؤسسه تمركز داشته  باشد. آخرین 
)اما نــه كم اهمیت ترین(، مالحظه در مــورد حق افراد 
برای برخورداری از توازن بین كار-زندگی نیز باید محترم 

شمرده شود.

ارزیابی ریسك )چه چیزی ممکن است درست 
انجام نشود؟(

انتخاب صاحبکار
مؤسســه حسابرســی در تــالش مــداوم بــرای تقویت 
موقعیت مالــی در چنین بازار پر هــرج و مرجی، ممكن 
است با صاحبكاران نامناسبی در ارتباط قرار گیرد. برای 
لحظه ای، اســتقالل حســابرس را نادیــده بگیرید و بر 
درســتكاری صاحبكار متمركز شــوید. اگر فرد یا افرادی 
از صاحبان یا مدیران شــركت، ســابقه ای جنایی داشته 
باشند، چه كسی مایل است اظهارنظر كند كه صورتهای 
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مالی آن شركت عاری از تقلب و اشتباه است؟ نشانه های 
بســیاری وجــود دارند كــه صاحبكار صداقت و درســتی 
ندارد. برخی نمونه ها در این خصوص، طبق بررســیهای 

حسابداران رسمی استرالیا و نیوزلند به شرح زیر است: 
• تغییر مكرر حسابرســان ممكن اســت به این معنا باشد 
كه سازمان به دنبال دریافت اظهارنظر مساعِد حسابرسان 

است.
• پیشــینه ضعیــف مالــی ماننــد كســب وكار ناموفق یا 
ورشكستگی حاكی از این موضوع است كه یک فرد مایل 

باشد ریسكهای بسیار بزرگی را عهده دار شود.
• ســابقه و ردپای فعالیت و كســب وكار. باید مراقب تغییر 

مكرر آدرس یا فعالیت باشید. 
• دادخواهــی بی اندازه به عنوان شــاكی یــا مدعی علیه، 
نشان از شــخصی دارد كه از تعقیب قانونی نمی هراسد و 
ریسك پرداخت نشدن بدهیهایش باالست یا به توافقها و 

معاهده ها پایبند نیست. 
• تغییر مكرر مدیریت كه ممكن اســت حاكی از نبود ثبات 

داخلی باشد. 
• ســابقه كوتاه مدت كاری- گروه مدیریت، قبل از سازمان 

فعلی در چه سازمانهایی حضور داشته است؟
• عملیات/واحدهــای خارجــی- ســاختارهای پیچیــده 

كسب وكار ممكن است به معنای پنهان كاری باشد. 
• نبــود تمایــل به ارائه پیشــینه فعالیتها- اگــر آنها اكنون 
تمایلی به افشــای اطالعات ندارنــد، زمانی كه صاحبكار 

مؤسسه حسابرسی هستند، چگونه خواهند بود؟
• اصرار بر شــروع سریع كار ممكن اســت نشانه ای باشد 
كه صاحبكار نمی خواهد شما پیشینه آن را رسیدگی كنید. 
• احكام دســتگاه نظارتی، نشــان از محیط كنترل داخلی 
ضعیــف دارد كــه در آن، مدیریت، كنترلهــای داخلی را 

نادیده می گیرد.
یــك مالحظه مهم دیگر كه گاهــی در مرحله انجام كار 
حسابرســی نادیده گرفته می شــود، این است كه آیا برای 
انجام حسابرسی، تخصص فنی الزم و منابع كافی )شامل 
زمان و دسترسی به متخصص( وجود دارد یا خیر؟ برخی 
از حسابرسان تصور می كنند كه در تمام زمینه ها سررشته 

دارند. حسابرســی قانونی شركتهای سرگرمی، شركتهای 
خدمات عمومی، بانكها، شــركتهای بیمه یا شــركتهای 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، باید تنها زمانی انجام 

شود كه حسابرس مهارتهای الزم را دارا باشد. 
فراینــد پذیرش صاحبكار حسابرســی و حفظ آن، باید 
اطالعــات الزم را برای مؤسســه حسابرســی به منظور 
قضاوت درباره این كه آیا صاحبكار بالقوه، از استانداردهای 
الزم درســتكاری برخوردار اســت و آیا حسابرس دارای 
ظرفیت الزم برای انجام حسابرســی باكیفیت می باشد یا 

خیر، فراهم كند. 
پذیــرش صاحبكار با پیــروی از روش پاییــن به باال، 
برمبنای اســتقرا، اســتدالل محض و با پشتیبانی مسلم 
مدارک ارزیابی صالحیت، حسابرسان را نیز ملزم می كند 
تا با انجام روش پایین به باال، در قراردادهای حسابرسی 
تكــراری،  اطمینان حاصل نمایند كــه هنوز هم می توان 

صاحبكاران را پذیرفت.

سیستمهای اطالعاتی )رهگیری عملکرد(
مدرك ... مدرك ... و مدرك ... با خردمندی

آیا یک نفر می تواند تصور كند به بیمارستانی برود و دریابد 
كه پرونده شــخصی وی فاقد گزارش اخیر عكسبرداری، 
آزمایشــهای ام آر آی (MRI)، آزمایش خون و ســابقه 
پزشــكی اســت؟ یا حتی بدتــر ... پرونده شــما حاوی 
گزارشهای پزشــكی بیمار دیگری است؟ آشكار است كه 

این موارد پذیرفتنی نیستند. 
به طور مشابه، بیشــتر مؤسســه ها دارای سیستمهای 
پیشرفته  اطالعاتی برای نگاهداری سوابق صاحبكاران، 
زمــان صرف شــده، و صدور صورتحســاب هســتند كه 
هدف از ایجادشــان پیگیری سوابق، هزینه ها، كاركنان، 
و مدیریــت پرونده های حسابرســی اســت. به هرحال، 
سیســتمهای اطالعاتــی كــه كیفیــت كار انجام شــده و 
تطابق كنترل را ردیابی می كنند، اغلب به درســتی توسعه 
نمی یابند. مؤسســه باید دارای دســتورعمل حسابرسی 
شــامل خط  مشــی ها و روشــهای متناسب سازی شده در 
راســتای الزامهای انجام حسابرســی باشد. مؤسسه های 



90

13
97

ور 
ری

شه
  9

6 
ره

ما
ش

حسابرســی باید مســتندهای كافی درمورد موضوعهایی 
مانند تأییدیه های مســتقل و بی طرفانه، ارزیابی عملكرد 
و نتیجه بازرســیهای نظارتی داشته باشند. افزون بر این، 
و شــاید مهم تر از همه، این موضوع مطرح است كه پس 
از گردآوری خط مشــی ها و روشها به صورت دستورعمل، 
كتابچه دستورعملها به اطالع همه اعضا و كاركنان برسد 

و در مؤسسه حسابرسی اجرا و رعایت شود.

فعالیتهای کنترلی )کنترلهای پیشگیری و 
شناسایی و یا اصالح(

اجرای رویه های منسجم در قراردادهای حسابرسی
كارخانــه ای را تصــور كنید كــه اتومبیلهــای دو در تولید 
می كند. سرپرســتان، مدیــران خط تولید، تكنســینها و 
مهندســین همه در مونتاژ این محصول شــركت دارند. 
بخش بسیار مهم در كل این فرایند آن است كه زمانبندی، 
كارها، عملیات، سرپرستی، آزمون و دیگر روشها همگی 

در هماهنگی با یكدیگر هســتند. در مرحله بعد نیز انتظار 
مــی رود كه واحد كنترل كیفیت هم نقش داشــته باشــد؛ 
واحدی كه حوزه مسئولیت آن بررسی و آزمایش تطابق یا 
نبود تطابق اتومبیل با استانداردهای الزام آور است. رویه 
مشــابهی درمورد انجام كار حسابرســی باید به كار گرفته 

شود. 
هــر كار حسابرســی را ممكن اســت از طریق ایجاد 
شــیوه كاری مختص آن بــه پایان رســانید؛ امری كه 
بیشــتر مواقــع از طریق دســتورعملهای نوشته شــده 
یــا الكترونیكــی، نرم افزارهــا یا شــكلهای دیگری از 
مســتندهای استانداردشــده، و مواد راهنمای مختص 
صنعت یا مختص موضوع، انجام می شــود. پیش شرط 
مهم، سرپرســتی اســت؛ حصول اطمینان از این كه به 
یک نفر به نحو مناسبی نظارت و آموزش داده می شود. 
افزون بر ایــن، چنانچه گزارشــگری مالی تخصصی یا 
دانش حسابرســی مورد نیاز باشــد، حســابرس باید به 

جدول2- تناوب بررسی

خالصه
بررسی رعایت حسابرسی

بررسی عینی در تاریخ گزارش حسابرسیبررسی کل کار مؤسسه

حسابرس انفرادی بدون كاركنان حسابرسی
هرسه سال یک بار)حداقل(هرسه سال یک بار)حداقل(تناوب

مستقل)غیر از بررسی كننده كنترل كیفیت حسابرسی(داخلی یا مستقلبررسی كننده

حسابرس انفرادی با كاركنان حسابرسی
هرسه سال یک بار)حداقل(ساالنهتناوب

داخلی یا مستقلبررسی كننده
داخلی یا مستقل )بررســی كننده نباید در حسابرسی و 

یا بررسی كنترل كیفیت حسابرسی نقش داشته باشد(

مؤسسه بدون كاركنان حسابرسی

ساالنه )هر شریك، هر سه سال یك بار-  حداقل( ساالنهتناوب

داخلی یا مستقلبررسی كننده
داخلی یا مستقل )بررسی كننده نباید در حسابرسی و یا 

كنترل كیفیت حسابرسی نقش داشته باشد(

مؤسسه دارای كاركنان حسابرسی

ساالنه )هر شریک، هر سه سال یک بار- حداقل(ساالنهتناوب

داخلی یا مستقلبررسی كننده
داخلی یا مستقل)بررسی كننده  نباید در حسابرسی و یا 

كنترل كیفیت حسابرسی نقش داشته باشد(
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متخصص فنی مراجعه كند.
سپس، نوبت انجام آزمون آتش4   می باشد كه همان 
بازبینی کنترل کیفیت قرارداد5 حسابرســی  اســت و 
برای تمام شــركتهای سهامی عام و دیگر حسابرسیها با 
ریسك باال، اجباری اســت. اظهارنظر حسابرس زمانی 
صادر می شود كه بررسی كنترل كیفیت حسابرسی و نظر 

شریک مسئول كار حسابرسی، هماهنگ باشند.

نظارت )آیا هدفهای مؤسسه حسابرسی محقق 
می شود؟(

روشهای خود را ارزیابی کنید و بهبود دهید
كیفیت حسابرســی یك سفر است و نه یك مقصد. چیزی 
به نام اطمینــان صددرصد از كیفیت وجــود ندارد. آنچه 
كه صددرصد مصون از خطا تلقی می شــود، ممكن است 

موجب بروز مشكلهایی شود. 
کمیته نظارت بر تضمیــن کیفیت6 در فوریه ٢٠١١، 
در تالش برای كســب آگاهی دربــاره اندازه های مختلف 
مؤسســه های حسابرسی، تفســیر خود از تناوب بررسی 
كیفیت حسابرسی و انتخاب بررسی كنندگان را منتشر كرد 

كه دربرگیرنده حداقل الزامها است )جدول2(. 
بررســی رعایت در كار حسابرســی بــه دو بخش مهم 

تقسیم می شود: 
1- كل موضوعهای مؤسســه طبق دستورعمل سیاستها 
و روشها به موجب اســتاندارد بین المللی كنترل كیفیت 1، 
شــامل تعهد حرفه ای، ارزیابی كاركنان، ســطح آموزش 
حرفه ای مســتمری كه اعضا و كاركنــان دنبال می كنند، 

نحوه انجام بررسیها و غیره.
حرفــه ای  الزامهــای  بیــن  شــكاف  تشــخیص   -2
 (ISAs) اســتانداردهای بین المللی حسابرســی(
و چارچوب گزارشــگری مالــی( و آنچه كــه در پرونده 
حسابرســی مستندســازی می شــود. موضوعهایی كه 
ممكن اســت مطرح شــود، شــامل صحت و بی نقصی 
ارائــه صورتهــای مالی و افشــای اطالعــات، صحت 
قضاوتهای انجام شده، مستندهای روشهای حسابرسی 
به كارگرفته شده، كفایت مستندهای ارزیابی ریسک برای 

شناسایی تشخیص ریسكهای حسابرسی و كسب وكار و 
غیره است.

انجام بررســیها و شناسایی مســائل و موضوعها، تنها 
نخســتین گام از نظارت اســت. گام دوم، كسب تجربه از 
این اشــتباه ها و تكرار نكردن آنها در حسابرسیهای آینده 
می باشــد. فرایند پركردن شكاف یادشــده و به روزرسانی 
سیاستها و روشــها در جهت هماهنگی بیشتر با الزامهای 
اســتانداردهای بین المللی حسابرسی، وظیفه ای است كه 

هرگز پایانی ندارد.

نتیجه گیری
شباهتهای موجود بین استاندارد بین المللی كنترل كیفیت 
1 كه به وسیله استاندارد بین المللی حسابرسی 220  تكمیل 
شده است و به كیفیت در سطح انجام كارحسابرسی اشاره 
می كند، و كنترلهای داخلی مناسب )استاندارد بین المللی 
حسابرســی 315(، متعدد است. كنترلهای داخلی، نقش 
جدانشدنی در موفقیت هر سازمانی ایفا می كند. استاندارد 
بین المللــی كنتــرل كیفیــت 1 و اســتاندارد بین المللــی 
حسابرسی 220، شــالوده یك سیستم مؤثر كنترل كیفیت 
را فراهــم می كند و بنابرایــن، پیش نیاز ضــروری برای 
اداره موفق مؤسســه حسابرسی هستند. به عبارت دیگر، 
استاندارد بین المللی كنترل كیفیت 1 و استاندارد بین المللی 
حسابرسی 220 ما را در عمل به آنچه كه توصیه می كنیم 

به چالش می كشند!

پانوشتها:
1- Quality Control Elements
2- Five Quality Control Components
3- Continuing Professional Education (CPE)
4- Fire Test
5- Engagement Quality Control Review (EQCR)
6- Quality Assurance Oversight Committee (QAOC)
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