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به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش عمومی

 
محیط کســب وکار در سراسر جهان دستخوش تغییر مســتمر و پیچیدگی فزاینده و روزافزون است. حسابرسان برای 
نشــان دادن توانایی خود در همراهی با روند تحول مزبور و در همان حال نگهداری باالترین سطح کیفیت در فعالیت 
حرفه ای، از سوی مراجع نظارتی و دیگر ذینفعان به چالش کشیده می شوند. با وجود اهمیت تالشهای حسابرسان در 
مسیر اعتالی کیفیت حسابرســی، نقش عوامل برون حرفه ای نیز در این مسیر درخور توجه است. هر تحلیلی درباره 
چگونگی ارتقای کیفیت حسابرســی باید با نگاهی جامع نگر، دربرگیرنده حسابرســان، تهیه کنندگان صورتهای مالی، 

دیگر دست اندرکاران بازار حرفه و مراجع نظارتی باشد.
در ابتدا باید با تمرکز بر پیش نیازهای ارتقای کیفی از وضعیت کیفیت آموزش حسابداری و حسابرسی در هر کشور آگاه 
شــد. مدارس آموزش عالی و دانشگاه ها، پایگاه اصلی آموزش حرفه ای مناسب به شمار می آیند و کیفیت برنامه های 
آموزشی آنها، نیروی پیشران کیفی در فعالیتهای حرفه ای دانش آموختگان در حال ورود به بازار کار به عنوان حسابداران 
شاغل در کســب وکار )تهیه کنندگان صورتهای مالی( و یا حسابرسان، در آینده به شمار می آید. در مرحله بعد، تدارک 
برنامه های اثربخش آموزش مستمر برای تهیه کنندگان صورتهای مالی و حسابرسان در به روزنگهداشتن این فعاالن 
حرفه ای با تغییرهای قواعد و مقررات مربوط، نقش مهمی دارد. برنامه آموزش مســتمر در برزیل، ســالها تنها ویژه 

ترجمه: سعید سپهرم، محمدعلی عضدی   
M. Foerster, R. Garcia

ایجاد محیطی بهینه برای اعتالی

کیفیت حسابرسی
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حسابرسان شــمرده می شد. گرچه، در این اواخر شورای 
حســابداری فدرال (CFC)، با تغییر رویکرد، خواستار 
این شــد کــه تهیه کننــدگان صورتهای مالــی واحدهای 
تجاری بزرگ، واحدهای تجاری پذیرفته شــده در بورس 
و واحدهای تجاری مشمول پایش مراجع نظارتی، از سال 
2016 به صورت ساالنه، تعداد حداقل ساعتهای آموزشی 

را بگذرانند. 
شــرکتها با ایجاد یــک ســاختار نظام راهبــری بنگاه 
مســتحکم، می توانند در اعتالی کیفیت حسابرسی نقش 
مهمی ایفا کنند. تحکیــم فرهنگ آیین  رفتار حرفه ای در 
درون هر شرکت و نیز پیش بینی سیاستهای استخدامی و 
آموزشی مناســب برای کارکنان، به ویژه آنان که به شکل 
مســتقیم یا غیرمســتقیم درفرایندهای کنتــرل داخلی و 
گزارشگری مالی نقش اساسی ایفا می کنند، حیاتی است. 
تأثیــر عوامل پیش گفتــه با نقش مثبت خــود در اعتالی 
کیفیت اطالعات ارائه شــده از ســوی واحــد تجاری، بر 
ارزیابی ماهیت، حدود و زمان بندی روشهای حسابرسی، 
قابل انکار نیست. کمیته حسابرسی نیز ابزار ارزشمندی در 
بهبود تعامل بین ارکان راهبری واحد تجاری و حسابرسان 
در نظارت بر فعالیتهای گزارشگری مالی و روند حسابرسی 

به شمار می آید.
مؤسسه های حسابرســی با اندازه های متفاوت- شامل 
مؤسسه های حسابرســی کوچک ومتوســط- در برزیل با 
اختصاص مســتمر منابع و وقت خود در ایــن راه، به امر 
ارتقــای کیفیت حسابرســی ادای دیــن می کنند. رعایت 
و   (ISAs) بین المللی حسابرســی  اســتانداردهای 
 (ISQC 1) 1استـانـدارد بیـن المللـی کنترل کیفیت
تدوین شده از سوی هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی و اطمینان بخشــی (IAASB) در تمامی 
مؤسسه های حسابرسی برزیل الزامی است و به نوبه خود 
بــر روند ارتقای کیفی در همه مؤسســه های حسابرســی 
کوچک و بزرگ حسابرسی برزیلی، تأثیر مثبتی می گذارد.

این فرایند مســتمر ارتقای کیفی، تحت تأثیر مستقیم و 
غیرمستقیم عوامل زیر قرار دارد:

الف- بازار: به دلیل پیچیدگی فزاینده معامله ها و توســعه 

مســتمر فناوریهای نوین، حسابرســان باید بهره گیری از 
طیف وســیعی از متخصصان گوناگــون را برای برخورد با 
ریســکهای موجــود در هر کار، مدنظر قــرار دهند؛ مانند 
متخصصان فناوری اطالعات، ارزشیابی1، بیم سنجی2، 
تحقیقهای حقوقی3، و ابزار مالــی. به همین دلیل، در 
حال حاضر حســابرس نه تنها بایــد دارای مهارتهای فنی 
الزم برای اجرای مناسب عملیات حسابرسی باشد، بلکه با 
توجه به این واقعیت که صدور گزارش حسابرسی به معنای 
پذیرش مسئولیت نهایی رســیدگی انجام شده از سوی او 
اســت، توانایی ایجــاد هماهنگی مؤثر بیــن متخصصان 

مزبور نیز برعهده او می باشد.
ب- بازرســیهای درون و برون ســازمانی: مراجــع 
نظارتی اغلب از دیگر ذینفعان فعال تر، به هم پیوســته تر، 
و هماهنگ تــر عمــل می کنند- برای نمونــه، می توان از 
همنشــینی بین المللی مراجع انتظام بخشی مستقل 
حسابرســی (IFIAR) نام بــرد. دغدغــه اصلی آنان 
صرفنظر از اندازه هر مؤسســه حسابرسی، سامانه کنترل 
کیفیت حسابرســی در آنها اســت. بنابراین، بازرسیهای 
برون سازمانی انجام شده از ســوی مراجع انتظام بخشی، 
اغلب متمرکزتر و مســتمرتر بوده و هدفهای مشــترکی را 
دنبال می کننــد. به همین دلیل، اختصــاص مدت زمان 
مناســب از ســوی حسابرســان برای تحلیل کاســتیهای 
شناسایی شده در بازرسیهای درون و برون سازمانی، برای 
شــناخت صحیح ریشــه های واقعی آنها ضروری است. 
مؤسسه های حسابرســی با تدوین یک فرایند ساختارمند 
و مناســب برای دستیابی به منشــأ اصلی کاستیها، نه تنها 
توان حل مســائل شناسایی شــده در یافته های حاصل از 
بازرســی را می یابند، بلکه می توانند خطر پیدا کردن دیگر 
کاســتیهای ممکن در فرایندهای حسابرسی مؤسسه خود 

را به حداقل برسانند.
پ- دعاوی حقوقی: حضور در محیطی با خطر فزاینده 
روبه روشــدن با دعاوی حقوقی4، به یک عامل مضاعف 
مؤثر بــر ظرفیت هــر مؤسســه  حسابرســی در جذب و 
اســتخدام نیروی انسانی مســتعد، بدل می شود. در حال 
حاضــر، برخی از حوزه های گزارشــگری بیــش از پیش 
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در معــرض خطر طرح دعاوی حقوقــی قرار دارند که این 
امر می توانــد به کاهش عالقه افراد مســتعد ورود به این 
حوزه هــا و پی ریزی درازمدت )حتی بیــش از یک برهه 
بیست ساله( یک مسیر شــغلی از سوی آنها، منجر شود 
و در نهایت تأثیری منفی بر توان مؤسســه های شــاغل 
دراین حوزه ها در جذب و نگهداری نیروی انسانی مستعد 
بگــذارد )دردیدگاه اخیر مطرح در فدراسیون بین المللی 
حسابداران5، این موضوع به عنوان چالشی عمده بر سر 

راه حرفه مد نظر قرارگرفته است(.
ت- چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی: در بسیاری 
از کشورها، چرخش اجباری مؤسسه های حسابرسی6 
که موجب ایجــاد پیچیدگی بیشــتر در راه ارتقای کیفیت 
حسابرســی می شود، الزامی شــده و یا الزامی شدن آن در 
دست بررســی است. چنین الزامی، پیامدهای میان مدت 
و درازمدت سنگینی دربر دارد. از جمله چنین پیامدهایی، 
می توان از کاهش توانایی مؤسســه حسابرســی در کسب 
تخصص در زمینــه صنایع خاص )به ویــژه در بازارهای 
نوپدید(، دشوارســازی مسیر شــغلی آن گروه از اعضای 
حرفه که سالها وقت خود را صرف کسب تجربه برای درک 

بهتر هر صنعت مشــخص و خطرهای مرتبط با هر واحد 
تجاری مشــمول این چرخش اجباری کرده اند، و کاهش 
توانایی مؤسســه های حسابرســی در جذب و اســتخدام 
نیروی انســانی مســتعد، و افزون بر ایــن از تأثیر عمیق 
احتمالــی این امر بر چگونگی تصمیم گیری هر مؤسســه 

حسابرسی برای سرمایه گذاری در فناوری، نام برد.
ث- قوانین و مقررات: با اجرای قانون موسوم به 12683 
در برزیل، حسابرســان نیز در فهرست »اشخاص ملزم« 
به گزارش عملیات و شــواهد به ظاهر مشــکوک مرتبط با 
جرائم پولشویی و کتمان داراییها، ارزشها و حقوق مترتب 
بر آنهــا قرار گرفته اند؛ مواردی که در جریان حسابرســی 
با آنها برخــورد کرده اند. در دیگر کشــورها نیز الزامهای 
مشــابهی برای حسابرســان مطرح شده اســت. با وجود 
تالش صریــح قانونگذاران در تأمین محیط کســب وکار 
اخالق مدارتر، حسابرســان به ایجاد یــک فرایند داخلی 
قوی برای کســب اطمینان از برقــراری ارتباط و تماس 
منظم بــا مقامهای ذیصــالح ملزم شــده اند )درصورت 
لزوم برقراری تماس 24ســاعته در مواردی که حسابرس 
به شــواهدی دال بر انجام یک فعالیت مشــکوک دست 

هر تحلیلی درباره چگونگی  

  ارتقای کیفیت حسابرسی

باید با نگاهی جامع نگر  

دربرگیرنده حسابرسان  

تهیه کنندگان صورتهای مالی  

دیگر دست اندرکاران بازار حرفه و  

مراجع نظارتی باشد  
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می یابد(. رعایت نکردن چنیــن قوانین و مقرراتی می تواند 
هر مؤسسه حسابرسی را در معرض آسیبهای جدی از جمله 

پرداخت جرائم نقدی قرار دهد.
انجمن حسابرسان مستقل برزیل همراه با دیگر ذینفعان 
و مراجع انتظام بخشی حسابرســی، چندین طرح معطوف 
به ارتقــای کیفیت حسابرســی در مؤسســه های گوناگون 
حسابرســی )از نظر اندازه( تدارک دیده اند که دستاوردهای 
آنهــا از راه برگــزاری جلســه های آموزشــی، میزگردهای 
صاحبنظران و انتشــار جزوه هــای فنی در اختیــار تمامی 

اعضای انجمن قرار می گیرد.
برخی از طرحهای یادشده، از این قرار است:

الف– همنشینی های مناظره ای: ســاختار انجمن حسابرسان 
مستقل برزیل، شامل کارگروه های متخصص در صنایع مختلف 
مانند نهادهــای مالی، مشــاوران امالک، صنعت کشــاورزی، 
بیمه، انرژی و مؤسســه های کوچک ومتوسط حسابرسی است. 
ایــن کارگروه ها، جلســه های منظمی را با هــدف گفتگو درباره 
مســائل نوپدیدی که به شکل گســترده حرفه را تحت تأثیر قرار 
می دهند، برگزار می کنند. برای شــرکت در این جلسه ها به طور 
معمول از مراجع انتظام بخشــی و دیگر دســت اندرکاران صنعت 
دعوت می شود تا دستیابی به تحلیلهای قویتر و جامعتری درباره 
مسائل مندرج در دستور کار انجمن، با تأکید خاص بر فعالیتهای 
مؤسسه های کوچک ومتوسط، شامل کیفیت خدمات آنها، میسر 

شود.
ب- تدوین برنامه های آموزشی برای استادان دانشگاه ها: 
انجمن حسابرســان مســتقل برزیل از ســال 2008 بــا اجرای 
پــروژه ای در زمینه کمک بــه همگرایی مؤسســه های برزیلی 
ارائه کننده خدمات حســابداری- حسابرســی با اســتانداردهای 
بین المللــی کــه بخشــی از بودجه آن از ســوی بانک توســعه 
کشورهای امریکایی تأمین می شد، به ارائه یک برنامه آموزشی 
کامل برخط برای اســتادان دانشــگاه پرداخته است. هدف این 
برنامه، تحت پوشش قراردادن حداقل یک استاد در هر دانشگاه 
برزیلی دارای کالســهای حسابداری در مقطع کارشناسی است. 
این برنامه آموزشــی برخط رایگان، شامل شبیه سازی چگونگی 
تشــکیل کالس درباره اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری 
مالی و اســتانداردهای بین المللی حسابرســی اســت. استادانی 

که بــا موفقیت ایــن دوره آموزشــی را بگذراننــد، می توانند از 
به روزرســانیهای بعــدی این دوره نیز اســتفاده کننــد. تاکنون 
بیــش از500 مدرس، دوره مزبور را به پایان رســانده اند که این 
امر می تواند تأثیر مثبتی بر تربیت نســلهای بعدی حسابداران و 

حسابرسان بگذارد.
پ- حمایت از مؤسســه های حسابرسی کوچک ومتوسط: 
انجمن حسابرســان مســتقل برزیل، همچنان بر این باور است 
که تمامی اعضــای آن صرفنظر از اندازه مؤسســه متبوع خود، 
باید از دسترســی یکســانی به اطالعات برخوردار باشــند. این 
انجمن، اقدامهای مشــخصی برای ارائه آموزش و ابزار مناسب 
به مؤسسه های کوچک ومتوسط حسابرسی جهت ارتقای سطح 
عملکرد حرفه ای آنها، شــامل ارائه رهنمودهای عملی در زمینه 
کنترل کیفیت و چگونگی کاســتن از پیچیدگــی اجرای عملیات 

حسابرسی را به انجام رسانده است.
ارتقای کیفیت حسابرســی باید به هدف ثابت تمامی ذینفعان 
حاضــر در عرصه بازار ســرمایه، بدل شــود. این بــازار در دهه 
پیشــین، به شکل چشــمگیری دســتخوش تحول شده است و 
حرفه حسابرســی ابزار مهمی در افزایش اعتماد استفاده کنندگان 
از صورتهای مالــی به اطالعات مالی به شــمار می آید. انجمن 
حسابرســان مستقل برزیل به نقش خود در این فرایند در برزیل 
مفتخر است و از هرگونه ابتکار عملی که منجر به حمایت بیشتر 
از حرفه حسابرســی شود، و انجام مسئولیت ارائه خدمت به بازار 

سرمایه را ممکن سازد، استقبال می کند. 

پانوشتها:
1- Valuation
2- Actuarial
3- Forensic
4- Litigation
5- International Federation of Accountants (IFAC)
6- Mandatory Firm Rotation
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