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گزارش همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی

همنشــینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی1، یافته های بازرسیهای سال 2017 خود را در قالب گزارش منتشر 
ســاخت. این همنشــینی، تأکید می کند که: “گرچه تکرار یافته های حاصل از بازرسی قراردادهای حسابرســی به طور کلی در مقایسه با 
پیمایش قبلی کاهش یافته اســت، اما این روند در تمام حوزه های گزارشگری و به طور یکسان صورت نگرفته است.” همچنین، گزارش 
پیشــنهاد می کند که: “این نتیجه ها دیدگاه همنشــینی را تأیید می کند که شبکه های جهانی باید به کوشش خود برای تقویت سامانه های 

کنترل کیفیت ادامه دهند و اجرای یکنواخت حسابرسی با کیفیت در سرتاسر جهان را به پیش  برانند.”
همنشینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل حسابرسی شامل 52 مرجع مستقل انتظام بخشی حسابرسی از مناطق آفریقا، امریکا، آسیا، 
اروپا، خاورمیانه و اقیانوســیه اســت. این همنشــینی، برای مراجع انتظام بخشــی فرصتی فراهم می کند تا دانش بازار حسابرسی و تجربه واقعی 
به دست آمده از فعالیت مستقل انتظام بخشی حسابرسی آنها را به اشتراک بگذارند. شورای گزارشگری مالی2، یکی از اعضای این گروه است. 
گزارش یادشده، خالصه ای است از یافته های اصلی حاصل از حسابرسی شرکتهای سهامی عام3 پذیرفته شده در بورس )شامل نهادهای مالی( 
و ســامانه های کنترل کیفیت مؤسسه های حسابرسی که از ســوی 42 عضو همنشینی ارائه شده است. یافته ها حاکی از تازه ترین گزارشهای بازرسی 
از حسابرســی اعضا، در 12 ماه منتهی به 30 ژوئن 2017 اســت. این همنشــینی، اطالعات مرتبط با دو گروه از فعالیتها را جمع آوری کرده اســت؛ 

بازرسیهای انجام شده در مورد سامانه های کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی، و بازرسیهای تک تک قراردادهای حسابرسی.
همنشــینی، شــبکه های حسابرســی جهانی را برای کاهش درصد مربوط به حسابرسیهای شرکتهای ســهامی عام که یافته های حاصل از 
بازرسی آنها حداقل 25 درصد )تا 29 درصد یا کمتر( است، طی مدت 4 سال، با استفاده از نتیجه پیمایش سال 2015، مورد چالش قرار داده 

است. گزارش یادشده، منعکس کننده پیشرفت شبکه ها طی دوره اندازه گیری است که نرخ یافته ها را 30 درصد نشان می دهد. 
گزارش یادشده، نشان می دهد که در زمینه سامانه های کنترل کیفیت در سطح مؤسسه حسابرسی، “برای تمام موضوعهای بازرسی کنترل کیفیت، 
نرخ مؤسســه های بازرسی شــده با حداقل یک یافته گزارش شده، در سال 2017 در مقایســه با نتیجه پیمایش 2016، افزایش یافته است.” عناصر 

کنترل کیفیت با باالترین نرخ یافته های بازرسی، شامل عملکرد قرارداد حسابرسی، الزامهای استقالل و اخالقی، منابع انسانی، و نظارت است.
با توجه به بازرســیهای تک تک قراردادهای حسابرسی، “40 درصد از حسابرســیهای بازرسی شده، حداقل یک یافته داشتند.” دو زمینه با 
باالترین نرخ و بیشــترین تعداد یافته ها در پیمایش ســال 2017، عبارت بودند از: براوردهای حسابداری، و آزمون کنترل داخلی. این گزارش 

تأکید می کند که “سطوح یافته های مربوط به شناخت درامد، در سال 2017 به نسبت پایین تر” بوده است. 
در ژوئن 2017، شــورای گزارشــگری مالی، گزارش خود درباره کاِر بازرسیهای کیفیت حسابرســی انجام شده به وسیله گروه بازبینی 

کیفیت حسابرسی4، را منتشر کرد.
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