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من مفتخرم از این که امروز در پانزدهمین همایش ساالنه 
گزارشــگری مالی که ازســوی مرکز ترویج و اشــاعه 
درستکاری درسطح بنگاه ها1 موسوم به رابرت زیکلین 
(Robert Zicklin) پشــیبانی می شود، حضور دارم. به 

کالج باروک (Baruch College) و مرکز زیکلین برای 
برگزاری این همایش که پیرامون پیشــرفتهای کنونی در 
حسابرســی و گزارشگری مالی اســت، تبریک می گویم. 
آشــکار است که گزارشــگری مالی اتکاپذیر و حسابرسی 
باکیفیت برای محافظت از منافع ســرمایه گذاران و ترویج 
درســتکاری در عرصه بازارهای ســرمایه و سامانه های 

مالی، حیاتی است.
ســال 2012، آخرین باری بود که من در این همایش 
صحبت کردم. درآن زمــان، 9 هفته بود که من به عنوان 
یکی از اعضای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
سهامی عام2 برگزیده شده بودم. خرسندم از این که برای 
ارائه گزارشــی جدید درباره فعالیتهای خود، در چارچوب 
وظایــف اصلــی هیئت نظــارت و نیز برخــی از دیدگاه ها 
درمورد سمت وسوی ممکن این فعالیتها، دوباره در میان 

شما هستم. 

پیشرفت و تحول در نظارت بر حسابرسی

برای حفظ منافع سرمایه گذاران و منافع عمومی

متن سخنرانی ژانت ام فرانزل )Jeanette M. Franzel( در پانزدهمین کنفرانس ساالنه گزارشگری مالی 
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پیش از شروع، اجازه دهید بگویم دیدگاه هایی که امروز بیان 
می کنم، دیدگاه های شــخصی من است و به طور حتم، بیانگر 
دیدگاه های هیئت نظارت یا هر یک از دیگر اعضا و کارشناسان 

هیئت یادشده نیست.
امروز، یکی از پرسشــهای بزرگ درباره کیفیت حسابرسی و 
نظارت بر حسابرســی، این اســت که “آیا به نقطه مورد انتظار 
رسیده ایم؟” این یکی از مواردی است که من عالقه مندم امروز 
درباره آن صحبت کنم؛ چرا که کیفیت حسابرســی بهبود یافته 

است.
بیشتر مؤسسه های حسابرسی، بهبود چشمگیری داشته اند 
و بازرسیهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 

به پیشبرد این بهبود کمک کرده است.
اجازه بدهید بــا صراحت بگویم که به نظر من، مؤسســه ها 
هنوز راه ناپیموده ای برای تقویت سامانه کنترل کیفیت و پایش 
آن به منظور جلوگیری از کاستیهای حسابرسی، در پیش دارند. 
اما باید مؤسسه ها را بر سر رعایت استانداردهای کنترل کیفیت، 
پایدار نگهداریم. در وهله اول، این ســرمایه گذاران هستند که 
در صورت ارتقای ســطح پایبندی مؤسسه ها به استانداردهای 
یادشده و بهبود کنترل کیفیت برای جلوگیری از بروز کاستیهای 

حسابرسی، از این موقعیت سود خواهند برد. 
بهبود کیفیت حسابرسی، نباید ما را دچار این خیال کند که به 
سرمنزل مقصود رســیده ایم و نباید تصورکنیم، کار پایان یافته 
اســت و پیشرفت کافی داشــته ایم یا اقدام الزم برای دستیابی 
و حفظ روند ارتقــای کیفیت در آینده را به انجام رســانده ایم. 
بلکه باید با به دست آوردن شناخت بیشتر نسبت به پیشرفتهای 
به دســت آمده، از آنها برای بهبود رویکرد نظارت بر حسابرسی 

در آینده، بهره بگیریم.
پس شاید پرسش درست این باشد که “قدم بعدی چیست؟”

بهبــود  در  مؤسســه ها  همچنانکــه  مــن،  دیــدگاه  از 
کیفیت حسابرســی پیشــرفت می کنند، باید چگونگی انطباق و 
تکامل رویکرد بازرســی خود با آن را مورد مالحظه قرار دهیم. 
در همیــن راســتا، به تازگی در حال بررســی امــکان انتخاب 
تصادفی تر حسابرسی ها و حیطه های حسابرسی مختلف برای 

بازرسی هستیم.
همچنین از دیدگاه خوشــبینانه من، می توانیم شاهد زمانی 

باشــیم که مؤسســه های بــزرگ، ســامانه های کنترل کیفیت 
خــود را بهبود می دهنــد؛ به گونه ای که این ســامانه ها بتوانند 
برای پیشگیری از کاســتیهای حسابرسی توانا باشند. با چنین 
چشم اندازی، بازرسیهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
سهامی عام ممکن است از توجه به جزئیات جنبه های بازرسی 
هر یک از حسابرســیها، بر نگاه ژرف اندیشــانه تری به سامانه 
کنترل کیفیت، که برای پشــتیبانی و نگهــداری کیفیت باالی 
حسابرسی حیاتی اســت، تأکید کند. چنین رویکردی، ممکن 
است کارایی و اثربخشی باالیی بر شناسایی سریعتر نقاط ضعف 
کنترل کیفیــت و تمرکز بر جلوگیری از کاســتیهای حسابرســی 
داشته باشد. چنین دیدگاهی، شاید اکنون آرزویی بیش نباشد؛ 

اما دست یافتنی و درخورتالش است.
من به تفصیل درباره هر دو نوع بارزســی ها، صحبت خواهم 

کرد.
همچنین مســرورم از اینکه بیان کنم، به تازگی تالشــهای 
مهمــی را برای بهبــود کارایی و اثربخشــی رویکــرد تدوین 
اســتانداردهای خود شــروع کرده ایم و برنامه اجرایی تا مرحله 

تکمیل ادامه خواهد یافت.

مأموریتهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
سهامی عام و پیشرفت آن

همانگونــه کــه آگاهیــد، در واکنش به آســیب دیدگی شــدید 
باورمندی به نقــش و کارکرد حسابرســان به مثابه دروازه بانان 
سامانه گزارشــگری مالی شرکتهای سهامی عام، هیئت نظارت 
براساس قانون ساربینز- اکسلی3 در سال 2002 برای نظارت 
بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام به منظور محافظت از منافع 
سرمایه گذاران، و در وهله بعد، منافع عمومی، پایه گذاری شد.
هیئت نظارت  فعالیت خود را در سال 2003 آغاز کرد، و دامنه 
نظارتش با تصویب قانون اصالح وال استریت و محافظت 
از مصرف کنندگان داد-فرانک4 درسال 2010، حسابرسان 
کارگزاریها و معامله گران ثبت شده نزد کمیسیون بورس و 

اوراق بهادار5 را نیز دربرگرفت. 
هــدف اولیه هیئت در ســال نخســت، بازیابــی باورمندی 
ازدست رفته بود. به عبارتی، ابراز واکنش در برابر بحران شدید 
باورمندی آسیب دیده، همراه با نبود اعتماد در بازار سرمایه، با 
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نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار6 .
هیئت نظارت، با تجربه ای که از برنامه ریزیها و دست وپنجه 
نرم کردنها با مســائل اصلی مندرج درخط مشی خود اندوخت، 
پاالیــش و بهبود رویکردهای خود را آغاز کرد. در گذشــته ای 
نه چندان دور، اعضای هیئت نظارت و دیگران، از هیئت نظارت 
به عنــوان مقررات گــذار نوپا7 یاد می کردنــد. از دیدگاه من، 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام به احتمال 
بســیار، درحال گذار از دوره آغازین است. من در دوره حضور 
خود در هیئت نظارت، شاهد پیشرفتهای چشمگیر آن بوده ام؛ 
اما هنــوز برخی از فرایندها و برنامه هــای آن نیازمند پاالیش 

است.

کیفیت حسابرسی
درحالی که هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 
به تکامــل خود ادامه می دهد، همچنــان برای جلب اعتماد 
عمومــی بر محافظت از ســرمایه گذاران و پیشــبرد خدمات 
حرفــه ای حسابرســی، ثابت قدمانه تأکید مــی ورزد. بهبود 
چشــمگیر کیفیت حسابرسی از زمان تصویب قانون ساربینز- 
اکسلی و اجرای مقررات نظارت بر حسابرسی در ایاالت متحد 
و سراســر دنیا، آشــکار اســت. اما هنوز دراین مسیر، جای 
پیشــرفت وجود دارد. مؤسســه های بــزرگ در مرحله های 
گوناگونی از این مســیر قرار دارند؛ اما شوربختانه ما همچنان 
با مؤسســه های کوچکی روبه رو می شــویم که هنوز در این 

مسیر قرار نگرفته اند.
مدیــر بخش بازرســیها و ثبت نــام هیئت نظارت بر 
حســابداری شــرکتهای عام (E-READ) 8، خانم هلن 
مانتــر (Helen Munter)، ســال گذشــته گــزارش داد که 
کیفیت حسابرســی پس از 13 سال به طورکلی بهتر شده است. 
او همچنیــن به تشــریح حیطه های بهبودیافتــه و حوزه های 

همچنان چالش برانگیز پرداخته است.
وی پنج حیطه اصلی را که شــاهد بهبود مؤسســه ها در آنها 
بوده ایم، مورد شناســایی قرارداد. این حیطه ها شامل فرهنگ 
رهبران مؤسسه9، آموزشهای متمرکز و هدفمند، ابزار کمکی 
و فهرســتهای مقابله جدید برای حرفــه، خدمات مربیگری و 
پشتیبانی از گروه حسابرسی، و پایش کیفیت کارهای انجام شده 

اســت. او پنج حوزه چالشی بهبودپذیر در مؤسسه های یادشده 
را نیز چنین برشــمرده است: کاستیهای تکراری حسابرسی در 
حیطه های اصلی مشــخص، فرایندهای برخی مؤسسه ها در 
انتقادپذیر مشخص شــده در بازرسیهای  اصالح کنترل کیفیت 
هیئــت، به کارگیری و انجام مســتمر »تحلیل علــل بنیادین« 
کاســتیهای حسابرسی در میان مؤسسه ها و شبکه های جهانی 
آنها، اعمال یکنواخت رویکرد و روش شناســی حسابرسی در 
سراسر جهان به وســیله مؤسسه های شبکه ای، و پایش موارد 

مربوط به استقالل حسابرس.
نتایج بازرســیها، نشــانه های مهمی از چگونگی پیمایش 
مسیر بهبود کنترل کیفیت ازسوی مؤسسه ها را نشان می دهد. 
هرچند بسیاری از کاستیهای حسابرسی همچنان باقی است، 
امــا دیدن دامنه تالش بســیاری از مؤسســه ها بــرای بهبود 
کنترل کیفیت و دســتاوردهای تالش آنهــا، موجب دلگرمی 

است.

وضعیت و رویکرد بازرسیهای جاری
هیچ شــکی ندارم کــه برنامــه بازرســیهای هیئت نظارت بر 
حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، به مثابه انگیزه ای قوی 
در مؤسســه های حسابرسی عمل کرده اســت تا درپی اصالح 
ســامانه های کنترل کیفیت خود در ســالهای اخیــر برایند! این 
اصالحها برحســب کاهش تعداد و شدت کاستیهای حسابرسی 

که در بازرسیهای خود کشف کرده ایم، به نتیجه رسیده است.
برای ســه مؤسســه از چهار مؤسســه بــزرگ10، درصد 
حسابرسیهای مشکل دار در چرخه بازرسی سال 2014 نسبت 
به 2013 کاهش یافته است )گزارشهای آنها به ترتیب در سال 
2014 و 2015 منتشر شده اســت(11. گزارشهای بازرسیهای 
ســال 2015 در سال جاری منتشر خواهد شد و انتظار داریم تا 
شاهد کاهش بیشــتری در نتایج بازرسی چهار مؤسسه بزرگ، 
به مثابه یک گروه متمایز نســبت به مؤسســه های انفرادی، از 
لحاظ تعداد و ماهیت کاســتیها باشیم. من چشم به راه پیشرفت 
و بهبود در مؤسسه های بزرگ دیگری که مورد بازرسی ساالنه 

ما قرار دارند نیز می باشم.
تــالش اصالحگرانــه در زمینــه ارتقــای کنترل کیفیــت و 
دســتاوردهای این تالش دربســیاری از مؤسسه های بزرگ، 
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مرا مورد تأثیر قرار می دهد. به بارنشســتن این فرایند، حاصل 
صرف وقت و تالش زیاد و متناســب با ســرعت پیمایش این 

مسیر اصالحی در هر مؤسسه است.
در مؤسســه های کوچکتــر، از آن جــا که گــروه متفاوتی از 
مؤسسه های حسابرسی، هر ســال در چرخه بازرسی سه ساله 
قرار می گیرند، ســنجش میــزان بهبود کنترل کیفیت ازســوی 
اعضای هیئت نظارت بســیار ظریفتر و چالش برانگیزتر است. 
ا فزون بــر این، هرســال مؤسســه های جدیدی بــه این گروه 
می پیوندنــد؛ درحالی که بعضیهــا دیگر کار حسابرســی انجام 

نمی دهند که مستلزم بازرسی هیئت نظارت باشد. 
رویکــرد بازرســیهای هیئت نظــارت به طورکلــی برمبنای 
دربرگیرنده  که  مبتنی برریسک12 طراحی شده است  گزینش 
گزینش بخشــهایی از کار حسابرســی برای بازرســی است که 
عرصه های مشــکلتر یا دارای ابهام ذاتی در صورتهای مالی را 

دربر می گیرد.
نتایج حاصل از این بازرســیهای انفرادی، همراه با بررســی 
روشها، سیاســتها و فرایندهای مشــخص مربوط به مدیریت 
عملیات حسابرسی خاص هر مؤسسه، برای کمک به شناسایی 

هرگونه مشکل نظام مند کنترل کیفیت، سودمند است.
گزارشهای بازرسی هیئت نظارت و دیگر موارد اطالع رسانی 
درباره نتایج بازرسیها، حاکی از این هشدار شدید است که چنین 
گزارشهایی، مشــت نمونه خروار به شمار نمی آیند و از ابتدا نیز 
به مثابــه کارت گزارش متــوازن13 یا ابــزار رتبه بندی کلی، 

موردنظر نبوده اند.
بخــش غیرعمومــی گزارشــهای بازرســی هیئت نظــارت 
)بخــش2(، هرگونه انتقاد- اعــم از نقطه ضعفهای نظام مند یا 
کاستیهای ممکن- در ســامانه کنترل کیفیت مؤسسه را تشریح 

می کند14.
هرگونه انتقــاد هیئت نظــارت درمــورد کنترل کیفیت، تنها 
درصورت ناتوانی مؤسســه مربوط در رفــع آن انتقادها، در حد 
رضایــت هیئت نظارت، ظرف 12 مــاه از تاریخ صدور گزارش 

بازرسی، به طور عمومی منتشر می شود.
اکثــر قریب به اتفاق مؤسســه های ثبت شــده، ایــن فرایند 
اصالحــی را جــدی می گیرنــد و تالش می کننــد نقاط ضعف 

کنترل کیفیت خود را در مدت زمان موردنظر رفع کنند.

هیئت نظــارت، تعــدادی از کاســتیهای کنترل کیفیــت 
مشاهده شده، شامل بعضی موارد از هر کدام از مؤسسه های 
بــزرگ حسابرســی را به صورت عمومی منتشــر ســاخته 
اســت15. در ماه مارس 2015، هیئت نظارت، نقاط ضعف 
کنترل کیفیــت 235  گزارش بازرســی خود را در دســترس 

عموم قرار داده است.
هیئت نظارت، هدف اصلی خود در رویکرد فعلی به بازرسیها 
را به عنوان رویکرد اصالحی بیان کرده اســت: “بازرســیهای 
هیئت نظارت برای شناســایی و برخورد با ضعفها و کاستیهای 
مربــوط به چگونگی انجام حسابرســی توســط هر مؤسســه 

مؤسسه ها هنوز

راه  ناپیموده ای برای

تقویت سامانه

کنترل کیفیت

 و

پایش آن 

به منظور جلوگیری از

کاستیهای حسابرسی

درپیش دارند



48

13
98

ر  
 تی

 1
01

ه  
مار

ش

طراحی شــده اســت16”. همچنین، هیئت نظارت اعالم کرده 
اســت که بــا اعمال فرایند اصــالح کنترل کیفیــت، “از طریق 
گفتگوهای سازنده، مؤسسه ها را به بهبود روشها و برنامه های 

کنترل کیفیت خود ترغیب می کند17.” 

موارد درخورتوجه در بازرسیهای آینده
در پرتو بهبود چشمگیری که برخی مؤسسه ها در نتایج بازرسیها 
و پیشبرد تالشــهای اصالحگرانه خود مشاهده می کنند، باید 
در پی دلیــل و چگونگی امکان پذیری یا لــزوم بهبود رویکرد 
بازرسی، به مثابه اهرم گســترش فرایند اصالحگرانه و آزمون 

آن باشیم. 
تحولــی امکان پذیر کــه هیئت نظارت در حال بررســی آن 
است، گزینش حسابرسیهای بازرسی پذیر برمبنایی گسترده تر 
از گزینش مبتنی بر ریســک کنونی اســت )انتخاب تصادفی 
ممکن(18. افزایش گزینش حسابرسی یا حیطه های حسابرسی 
خارج از رویکرد گزینش مبتنی بر ریســک کنونی، ممکن است 
بــه ارزیابی ما از رعایت اســتانداردها ازســوی مؤسســه ها در 
انواع حسابرســی و حیطه هایی که قبل از این در بازرســیهای 
هیئت نظــارت مورد توجه قرار نگرفته اســت، کمک کند. این 
امر ممکن اســت اطالعاتی در مورد چگونگی کارکرد ســامانه 
کنترل کیفیت مؤسســه ها در دامنه گســترده تری از حسابرسی 

ناشران فراهم کند.
من دیدگاه های مختلف ســودبران گوناگــون، درباره نتایج 
ممکــن حاصل از بازرســیهای حسابرســی خــارج از رویکرد 
مبتنی بر ریســک کنونی را شــنیده ام. برخی تصور می کنند که 
حسابرسیهای کم ریسک تر، به دلیل ماهیت کمترپیچیده چنین 
حسابرسیهایی، دارای کاســتیهای حسابرسی کمتری هستند؛ 
در حالیکه برخی دیگر براین باورند که کاســتیهای حسابرسی 
در این گروه، به دلیل توجه و تمرکز کمتر مؤسسه ها بر این نوع 

حسابرسیها، در واقع بیشتر است.
یکی دیگر از تغییرهای امکان پذیر در آینده، ممکن اســت 
تحول در زمینه تمرکز بر روشــهای بازرسی، بین بازرسی هر 
حسابرســی، یا آزمون ســامانه کنترل کیفیت مؤسسه باشد. 
درحال حاضر، کارشناســان بازرســی براســاس تعداد و نوع 
کاســتیهای شناخته شده درهر حسابرســی مشخص و نتایج 

آزمون جنبه های معینی از ســامانه کنترل کیفیت هر مؤسسه، 
بــه ارزیابــی امکان وجــود نقطه ضعف در ســامانه یادشــده 

می پردازند. 
در ســناریوی خوش بینانه ای که درآن یک مؤسســه بزرگ 
حسابرســی چنان سامانه کنترل کیفیت خود را ارتقا می دهد که 
به شکلی اثربخش مانع از بروز کاستیهای حسابرسی می شود، 
یا به  دیگر سخن، تنها در صورت تقویت سامانه کنترل کیفیت 
ازسوی یک مؤسسه بزرگ، به حدی که کاستیهای حسابرسی 
در بخش1 حسابرســیهای بازرسی شده ازسوی هیئت نظارت 
در این مؤسســه بســیار کم یا ناچیز باشــد- افزایــش تمرکز 
بازرسی بر آزمون سامانه مذکور، همراه با کاهش ممکن تعداد 
حسابرســیهای بازرسی پذیر، ممکن اســت معقول باشد. این 
امر مشابه نظریه به کاربرده شده در جریان حسابرسی است که 
درآن اثربخشی کنترلهای داخلی برای تعیین میزان آزمونهای 

محتوا، مورد توجه قرار می گیرد.
چنیــن رویکردی، ممکن اســت با تمرکز بر پیشــگیری از 
کاســتیهای حسابرسی، کارایی و اثربخشــی باالیی در یافتن 
ســریع نقطه  ضعفهای کنترل کیفیت داشــته باشــد. من این 
موضوع را به مثابه یک تحول بسیار مثبت در کیفیت حسابرسی 
و واکنشــهای نظارتی مرتبط با آن تلقی می کنم. همانگونه که 
پیش از این بیان کردم، باید از چنین ایده بلندپروازانه ای در این 
مرحله برحذر بود؛ با این حال، همه مؤسســه های حسابرسی 
بایــد تالشــهای خــود را وقف جلوگیــری اثربخــش از بروز 
کاستیهای حسابرسی کنند. درگذشته، بازرسان هیئت نظارت، 
 بیشتر مشــکالت ســاختاری کنترل کیفیت مؤسسه ها را پس 
از بروز مشــکالت یادشــده در هر مؤسســه و یا حتی پیش از 
برخورد مؤسســه مربوط با چنین مشکالتی، درمی یافتند. اما 
من روزنه ای از امیــد برای ســناریوهای تکامل یافته تری در 
مورد مؤسســه های بزرگ می بینم، که پیش از هر بازرســی، 

توان برخورد با چنین مشکالتی را خواهند داشت.
کارهای بســیاری وجود دارد که همزمان بــا بهبود عملکرد 
بازرســی می توان انجام داد. ما می توانیم برای ارائه اطالعات 
به هنگام و معنادار درباره نتایج بازرســیهایمان به مؤسسه های 
موردنظــر، ســرمایه گذاران، کمیته های حسابرســی و عموم 
مردم، به بررسی دقیقتر رویکردهای گزارشگری هیئت نظارت 
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بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام و چگونگی اطالع رسانی 
نتایج یادشــده بپردازیم. ما در تماس با کمیته های حسابرسی، 
ســرمایه گذاران و دیگران، همچنان شاهد تقاضای آنها برای 
شفافیت بیشــتر و ارائه اطالعات مفیدتر درباره بازرسیهایمان 

هستیم.
نکتــه نهایــی درباره بازرســیها این اســت که کارشناســان 
هیئــت، همچنان دســت اندرکار اجــرای برنامه بازرســیهای 
موقــت هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام 
در حسابرســی کارگزاران و معامله گــران، تجزیه وتحلیل نتایج 
این بازرســیها، و بهبود رویکردهــای امکان پذیر برای تدوین 
برنامه پایدار بازرســی درخور الزامهای هیئت نظارت هســتند. 
هیئت نظارت امیدوار اســت تا پایان سال، پیشنهاد کارشناسان 

در این خصوص را دریافت کند.

برنامه نظارت براعمال الزامهای موردنظر هیئت نظارت
یکــی از راه هایی که هیئت نظــارت، مأموریت خطیر خود 
در زمینــه محافظــت از ســرمایه گذاران و افزایش کیفیت 
حسابرســی را به انجام می رســاند، اجــرای برنامه پویا و 
فعاالنــه نظارت بر اعمال الزامهای مورد نظر خود اســت. 
این برنامه، با شناســایی موضوعهای مناســب برای اقدام 
انضباطی هیئــت، و درصورت لزوم، اعمــال تمهیدهای 
تنبیهــی منصفانه و منطقی، به منظــور محافظت از منافع 
ســرمایه گذاران اجرا می شــود و هدف آن بهبــود کیفیت 
حسابرســی از راه دســتیابی به بازدارندگی و حســاب دهی 

است.19 
برنامــه هیئت نظــارت در پرتو ریســکهای نوپدید و تازه، 
تحول پیــدا کرده، و واحــد نظارت براعمــال الزامها و 
رویکردهای  و  فنــون  به کارگیری  برای  تحقیق وتفحص20 

جدید، با هیئت همکاری می کند.
در سال2013، هیئت سیاســت جدیدی را برای تقدیر 
از همکاری فوق العاده مؤسســه های حسابرسی در زمینه 
خودگزارشــگری و گفتگو درباره فعالیتهای چاره ســازانه 
و اصالحگرانه آغـــاز کـــرد و برای نخســتین بار، ســال 
گذشــته این سیاست و به کار نگرفتن اقدام انضباطی علیه 

مؤسسه های حسابرسی را به طور رسمی به کار گرفت.

همچنین، هیئت نظارت اولین حکم خود را صادر کرد که در 
آن، مؤسســه محکوم واقعیتها، یافته ها و موارد نقض مندرج 
در حکــم انضباطی را پذیرفــت. در تمامی احکام پیشــین، 
اشــاره شده بود که مؤسسه های محکوم حکم صادرشده را نه 

پذیرفته  و نه آن را رد کرده بودند. 
در خالل ســال گذشــته، واحد نظارت بر اعمــال الزامها و 
تحقیق وتفحــص، توجه خود را بر انجام تعدادی بررســی در 
مورد مســائل مهم مربوط به اعمال الزامها، به ویژه بررســی 
اســتقالل و کیفیت حسابرســی، متمرکــز کــرد. به تازگــی، 
هیئت نظارت اقــدام به انتشــار احکام انضباطی صادرشــده 

مرتبط با این الزامها کرده است.

کل نظام

گزارشگری مالی

حسابرسی و نظارتی

باید براساس

اصول بنیادی

ایجاد انگیزه مناسب

هدایت شود
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افزون بر ایــن، واحد تحقیق وتفحص، به افزایش اســتفاده 
از ابزار تحلیلگری داده ها در پردازشــهای خود برای شناسایی 
موضوعهای احتمالــی و اولویت بندی و هماهنگی پرونده ها با 
مقررات کمیســیون بورس و اوراق بهادار و سایر مقررات، ادامه 

می دهد.
هیئت از زمان راه انــدازی برنامه نظارت بر اعمال الزامها در 
سال 2004، چندین اقدام مهم را در مورد اعمال الزامها ازجمله 
کوتاهی در حسابرســی، نقض اســتقالل، و قصــور دررعایت 

مقررات و احکام صادرشده ازسوی هیئت، انجام داده است. 

تا 31 مارس 2016، هیئت نتیجه 160 پرونده رســیدگی به 
اعمال الزامها را شــامل، 125 اقدام تنبیهی علیه مؤسســه ها، 
64 فقره لغو ثبت نام مؤسســه نزد هیئــت، و 112 مورد اقدام 
تنبیهی علیه اشخاص وابسته، که منجربه صدور86 فقره حکم 
ممنوعیت فعالیت و 11مورد حکم تعلیق فعالیت شده21، برای 

عموم اعالم کرده است.
از 64 فقره لغو ثبت نام مؤسسه ها، 36 فقره دائمی و 28 فقره 
دارای حــق دادخواهی نزد هیئت به منظور تجدیدنظر در حکم 
لغو ثبت است. تاکنون هیئت درباره هیچیک از دادخواهی ها، 
اقدامی برای لغو حکم یا لغو ثبت نام نکرده اســت. از 86 فقره 
حکم ممنوعیت فعالیت اشــخاص وابســته به مؤسســه های 
ثبت شده نزد هیئت، 29 فقره دائمی بوده و 57 فقره دارای حق 
دادخواهی نزد هیئت جهت لغو حکم ممنوعیت فعالیت است. 
هیئت تاکنون فقط بــا دو دادخواهی برای لغو حکم ممنوعیت 

فعالیت موافقت کرده است.

اولویت بندی برای واکنش به ریسکهای 
حسابرسی، ازجمله حسابرسیهای برون مرزی

برنامــه هیئت نظــارت درســال2016 برای نظــارت براعمال 
الزامهــای موردنظر، از مضمون منســجمی برخوردار اســت. 
واحد نظارت بــر اعمال الزامهــا و تحقیق وتفحص هیئت، در 
حال حاضر بر حیطه هــای اولویت دار زیر ازجمله کاســتیهای 

جدی در حسابرسی، متمرکز است:
• نبود استقالل و درستکاری در حسابرسی،

• نبود تردید حرفه ای مرتبط با کاستیهای مهم حسابرسی،
• همکاری نکردن با فرایند بازرســی هیئت و رسیدگی نظارتی 

آن، و
• نقــض اســتانداردها و مقررات هیئت در حسابرســیهای 

برون مرزی22 
مــن می خواهم چند لحظه درباره کار مهمی که واحد نظارت 
در یکی از حوزه های اولویت خود، یعنی حسابرسی برون مرزی 
انجام می دهد، صحبت کنم. پیچیده تر شدن حسابرسی درپی 
پدیده جهانی شــدن، آن را با ریسک بیشتری روبرو می سازد. 
رســیدگیهای هیئــت در ارتباط بــا اعمال الزامها، شــامل 18 
مؤسســه خــارج از ایاالت متحد اســت؛ در کشــورهایی چون 

سامانه نظارتی باید

فعاالنه

ریسکهای درون سامانه ای 

که

اصول بنیادی را

مورد تهدید قرار می دهد

ارزیابی

و با آنها

برخورد کند
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اســترالیا، دانمارک، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، 
مالزی، نیکاراگوئه و اسپانیا.

کارشناسان واحد نظارت، به تازگی شواهدی از رفتارنادرست 
را کشف کردند؛ شــامل حذف، افزودن یا تغییر نابجای مدارک 
حسابرســی در دامنه ای از مؤسســه ها، ازجمله مؤسســه های 
وابســته به شبکه های جهانی. واکنش به این موارد از باالترین 
اولویتهای هیئت است. درســت دوهفته پیش، هیئت هشدار 
 (SAPA No. 14) رویه حسابرسی شماره 14 کارشناسان
با عنوان تغییرهای نابجا در مدارک حسابرســی23 را صادر 
کرد که شرح مفصل نگرانیهای کارشناسان درباره حسابرسانی 
اســت که مــدارک حسابرســی مرتبط بــا بازرســی و تفحص 

هیئت نظارت را به صورت نابجا تغییر می دهند.

هماهنگی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار
واحد نظــارت، با واحد همتــای خود در کمیســیون بورس و 
اوراق بهادار که مؤسســه ها و اشــخاص وابســته ثبت شده نزد 
هیئت نظــارت نیــز در حوزه آنهــا قرارمی گیرنــد، هماهنگی 
و همــکاری نزدیکــی دارد. در طول ســالها، مــوارد زیادی 
بوده اســت که هیئت نظــارت، تحقیق وتفحــص درخصوص 
حسابرسان را دنبال کرده، در همان حال که کمیسیون بورس و 
اوراق بهادار فعالیتهای خود را بر ناشران و مدیریت آنها متمرکز 
ساخته اســت. کارشناســان کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
و هیئت نظارت، به طــور مرتب درباره پرونده های در دســت 
بررســی خود با یکدیگر همــکاری می کنند. واحــد نظارت، 
به طــور مرتب پرونده هایــی را به کمیســیون ارجاع می دهد، 
که شــامل گزارش به کمیسیون براســاس الزامهای مقررات 
4004 هیئت (PCAOB Rule 4004) است که طبق آن، 
هیئت می تواند موارد نقض احتمالی قوانین مصوب کمیسیون 
یا اســتانداردهای حرفــه ای که در بررســیهای خــود به آنها 
برخوردکرده اســت را به کمیسیون یادشده گزارش دهد. واحد 
نظارت، ســر نخهای اطالعات دریافتی از عموم مردم را نیز، 
که دربرگیرنده موارد مرتبط با حوزه نظارت کمیســیون بورس 
و اوراق بهادار باشــد، با واحد همتای خود در آن کمیسیون، به 

اشتراک می گذارد. 
همانگونه که بســیاری از شــما می دانید، تمایز اساسی بین 

برنامه هــای نظارت بــر اعمــال الزامها درکمیســیون بورس 
و اوراق بهــادار و در هیئت نظــارت، این اســت کــه هیئت، در 
پرونده هایــی که دادرســی آن آغاز شــده اســت، طبق قانون 
ساربینز-آکســلی مجاز به افشــای عمومی موضــوع اتهامها و 
رســیدگی پرونده زیر نظارت خود نیست؛ مگر با رضایت همه 
طرفهای ســودبر و در شــرایطی که هیئت دلیل مناسبی برای 
چنین افشای عمومی به دســت آورد. هیئت نظارت طبق روال 
معمول برای افشــای عمومی موارد دردســت بررســی خود، 
درپی جلــب رضایت طرفهــای درگیر در رســیدگی انضباطی 
منجربه طرح دعاوی حقوقی بوده است؛ اما تاکنون هیچیک از 

طرفهای یادشده، چنین رضایتی را ابراز نکرده اند. 
به لحــاظ تاریخی، حدود 35 درصد از موارد ارجاعی به واحد 
نظارت، یــا مورد اعتراض طرفهای مربوط واقع شــده و یا در 
مرحله ختم رسیدگی قرارگرفته اســت. در پایان سال گذشته، 
رســیدگی انضباطی هیئت نظارت منجربه طرح دعوای رسمی 

بابت تخلف 16 مؤسسه و حسابرسان انفرادی شده است.

استانداردها
در زمینه اســتانداردهای حسابرسی، با خوشــنودی به اطالع 
می رســانم که ما در اجرای پروژه اســتانداردهای مشخصی که 
سالها در دستورکار استانداردگذاری قرارداشتند، پیشرفت خوبی 
داشته ایم. ما همچنین برای کارامدی و اثربخشی بیشتر فرایند 

استانداردگذاری تالش می کنیم. 
در نهایــت، برای تعریف بهتر مســائلی که خواهان حل آنها 
هســتیم، همچنان به تالش بــرای ادغام تحلیــل اقتصادی 
به شکل رسمی تر در فرایند یادشده، تالش می کنیم. همچنین، 
پژوهشــها و تحلیلهای قویتر و پالوده تری برای هدایت فرایند 
درنظرگرفتن گزینه ها، و منافع و هزینه های احتمالی کنشهای 
گوناگــون، پیــش از تهیه پیشــنهاد یــک اســتاندارد جدید یا 

اصالح شده، انجام می دهیم.

شفافیت درباره مشارکت کنندگان در حسابرسی
در دســامبر ســال گذشــته، هیئت نظــارت بــر حســابداری 
شــرکتهای ســهامی عام، مقررات و اصالحهای جدیدی را در 
استانداردهای حسابرسی هیئت اعمال کرد24  که براساس آن، 
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اطالعاتی درباره شرکای مسئول کار و مؤسسه های حسابرسی 
مشارکت کننده درحسابرسی ناشران، به سرمایه گذاران و دیگر 
استفاده کنندگان از صورتهای مالی ارائه خواهد شد. درصورت 
تصویب ازســوی کمیســیون بورس و اوراق بهادار، این موارد 
از ســال آینده اجراپذیر خواهد بود و مؤسســه های حسابرسی 
را ملــزم به تکمیل و نگهــداری برگه جدیــد هیئت نظارت به 
نام برگه گزارشــگری حسابرس درباره مشارکت کنندگان 
خاص در حسابرسی25 (AP) خواهد کرد. بر این اساس، در 

حسابرسی هر ناشر موارد زیر افشا می شود:
▪ نام شرکای مسئول کار حسابرسی، 

▪ نام، محل اســتقرار و میزان مشارکت هریک از مؤسسه های 
دیگری که در حسابرسی مشارکت داشته و حداقل 5درصد کل 

ساعت کارحسابرسی را به خود اختصاص داده اند، و
▪ تعداد و میزان مجموع مشارکت تمامی مؤسسه های دیگری 
که در حسابرسی مشارکت داشته اند و به تنهایی کمتر از 5 درصد 

کل ساعت کارحسابرسی را به خود اختصاص داده اند.
اطالعاتی کــه در برگه جدید وارد می شــود، در یک پایگاه 
داده های جســتجوپذیر در مرکز اطالع رسانی اینترنتی هیئت، 

دردسترس خواهد بود.

نظارت بر حسابرسیهای با مشارکت دیگر حسابرسان 
هیئت نظارت، مدتی پیش، پیشنهادی26 برای تقویت الزامهای 
مرتبط با حســابرس اصلی و فراهم ساختن رویکرد یکپارچه تر 

برای سرپرســتی حسابرســیهایی که دیگر حسابرسان در آن 
مشــارکت دارند، منتشــر کــرد. این پیشــنهاد موجب اصالح 
الزامهــای موجــود در زمینه هــای سرپرســتی، برنامه ریزی، 
مستندسازی و بررســی کیفی حسابرسی می شود. همچنین، 
هیئت نظارت استاندارد جدیدی را برای شرایطی که حسابرس 
اصلی مســئولیت را با دیگر مؤسســه های حسابرســی تقسیم 
می کند، در دســت پیشــنهاد دارد. هیئت تا 29 ژوئیه، منتظر 

دریافت پیشنهادها در مورد این استاندارد است.

الگوی گزارشگری حسابرس
کارشناســان هیئت نظارت قصد دارند تــا در هفته های آینده، 
پیشــنهاد دوباره ای برای گســترش گزارش حسابرس مطرح 
کنند. پیشــنهاد اولیه هیئت که در اوت ســال 2013 منتشــر 
شد، گســترش گزارش حســابرس برای ارائه اطالعات بیشتر 
به ســرمایه گذاران و دیگــران درباره حیطه های مشکل ســاز 
حسابرسی را از طریق افشــای موارد اصلی حسابرسی27 در 
گزارش حســابرس، مطرح می کرد. همچنین، پیشنهاد شامل 
گزارشگری و رویه های گســترش یافته حسابرس درخصوص 
ســایر اطالعات خارج از صورتهای مالی اســت کــه همراه با 
صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس مربوط، در 

یک مجموعه منتشر می شود.
بخش ســایر اطالعــات پیشــنهادی مربوط به پــروژه، از 
پیشنهاد اســتاندارد گزارشــگری حســابرس جدا خواهد شد. 

مرحله کنونی پروژهپروژه

1- حسابرسی براوردهای حسابداری، شامل اندازه گیری ارزش منصفانه
پیشنهاد برای اصالح استانداردهای کنونی، در سه ماهه چهارم سال 2016 

پیش بینی می شود.

2- استفاده حسابرس از کار کارشناسان 
پیشنهاد برای اصالح استانداردهای کنونی، در سه ماهه چهارم سال 2016 

پیش بینی می شود.

3- استانداردهای کنترل کیفیت، شامل مأموریت و مستندسازی
 مسئولیتهای نظارتی مؤسسه

کارشناســان در حال انجام پژوهش و نظرخواهی برای دســت یافتن به این 
هســتند که آیا تغییر در اســتانداردهای کنترل کیفیت هیئت نظارت را مطرح 

کنند یا خیر. 

کارشناسان درحال انجام پژوهش و درنظرگرفتن اقدام بعدی هستند. 4- تداوم فعالیت 

جدول1- برنامه استانداردگذاری
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کارشناســان، اقدام بعدی در مورد این پروژه را بعدها به هیئت 
توصیه خواهندکرد. 

دیگرپروژه ها
کارشناســان هیئت به تالش برای پیشــبرد دیگــر پروژه های 

برنامه استانداردگذاری به شرح جدول1، ادامه می دهند.

بررسی و بهبود فرایند استانداردگذاری 
با ادامه رشــد هیئت نظارت به عنوان یک سازمان، و بهبود 
و ارتقای ســامانه، هیئت به لزوم کاراتر و اثربخش ترشــدن 
فراینــد اســتانداردگذاری نیز آگاه اســت. مــا از نزدیک با 
کارشناسان کمیسیون بورس و اوراق بهادار مشغول همکاری 
هستیم و یک مشاور را به کار گرفته ایم که در بررسی از باال تا 

پایین فرایند استانداردگذاری هیئت نظارت، کمک کند.
کارشناســان مــا، در حال حاضــر ابزار جدیــدی را برای 
تســهیل فرایند انجــام پویش محیطی، پژوهــش، و توجه 
بــه رویکردهای جایگزین، بــرای درنظرگرفتن پروژه های 
اســتانداردهای ممکن، بــه کار می برند. این ابــزار باید به 
تسهیل مشارکت هیئت در جریان فرایند کمک کند؛ با تعیین 
پیش رس این که آیا مسئله ای باید در مسیر استانداردگذاری 
حل شود؛ و اگر چنین است، ماهیت و دامنه مسئله به همراه 

گزینه های اقدامی که هیئت ممکن است انجام دهد.
بهبــود چگونگــی  به دنبــال  هیئت نظــارت همچنیــن 
گــرداوری شــواهد، پژوهــش و تعامل با ســودبران در کل 
فرایند اســتانداردگذاری اســت؛ از جمله، بخش گسترده  و 
از ســرمایه گذاران، تهیه کننــدگان صورتهای  چندجانبه ای 
و  دانشــگاهی،  جوامــع  اعضــای  حسابرســان،  مالــی، 
گــروه مشــورتی دائمی هیئــت28 و گروه مشــورتی 

سرمایه گذاران29.
افزون بر این، کارشناسان هیئت، تأکید بیشتری بر همکاری 
و مشارکت اثربخش تر با ســایر مراجع نظارتی و استانداردگذار 
در سراســرجهان از جمله هیئت اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی و خدمات اطمینان بخشی(IAASB)30 قرار 

داده است.
باتوجه به اینکه کارشناســان هیئت نظارت به تازگی چارچوب 

فراینــدی را برای انجام تحلیل اقتصادی در اســتانداردگذاری 
تنظیم کرده اند، هیئت به ترویج کاربرد پژوهشهای اقتصادی و 
پژوهشهای دیگر در برنامه های استانداردگذاری هیئت نظارت 

و دیگر فعالیتهای نظارتی، ادامه می دهد.31 

پژوهش و تحلیل اقتصادی و ریسک 
گفتگــوی امروز من بر برنامه های قانونی هیئت نظارت متمرکز 
بود. امــا نمی خواهم بدون اشــاره بــه تحلیلهــای پیچیده و 
کارکردهای پژوهشی که طی سالها موجب توسعه هیئت نظارت 
بر حســابداری شرکتهای سهامی عام شده اند، سخنانم را پایان 
دهــم. برنامه هــا و تصمیم گیریهای هیئت نظــارت در اموری 
که به موجــب قانون ملــزم به اجــرای آنها بوده، به پشــتوانه 
پژوهشــها وتحلیلهای گســترده صورت گرفته ازســوی دفتر 
پژوهشها و تحلیل هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 

سهامی عام32 و مرکز تحلیل اقتصادی33 انجام شده است.
برخی از قدمهای جاری دفتر پژوهشــها و تحلیل، شــامل 

موارد زیر است: 
شناســایی رویکردهــای نوآوارانه فنــاوری تحلیلگری داده ها 
به منظــور پشــتیبانی و راهنمایی برنامه های بازرســی نظارت 
بر اعمال الزامها، و اســتانداردگذاری هیئت؛ تحلیل ریســکها 
و روندهــای نوپدیــدی کــه ممکن اســت منجربــه افزایش 
ریسک حسابرسی شــود؛ مطالعه و تحلیل ریسکی که متوجه 
کنترل کیفیت حسابرسی و ناشی از الگوی کسب وکار مؤسسه های 
بــزرگ حسابرســی اســت؛ و نظرخواهی، تحلیــل و تعامل با 

سودبران در خصوص نشانگرهای کیفیت حسابرسی34.
مرکز تحلیل اقتصادی که در ســال 2014 آغــاز به کار کرد، 
بــا انجام پژوهشــهای گوناگون بــه رایزنی بــا هیئت نظارت و 
کارشناسان آن در مورد نقش حسابرسی در شکل گیری سرمایه 
و محافظــت از ســرمایه گذاران می پردازد و تهیــه تحلیلهای 
اقتصادی موجود در مقررات گــذاری هیئت را هدایت می کند. 

فعالیتهای مرکز، موارد زیر را  دربر می گیرد: 
تهیــه تحلیلهای اقتصــادی بــرای اســتانداردگذاری و دیگر 
پژوهشــهای  مقررات گــذاری هیئت؛ گســترش  فعالیتهــای 
اقتصادی درباره مباحث مرتبط با حسابرســی؛ و توســعه ابزار 
اقتصادی و آماری برای استفاده در برنامه های نظارتی هیئت. 
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جمع بندی پایانی
هیئت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، 
درطــول عمــر کوتاه خــود پیشــرفتهای چشــمگیری در 
بهبود کیفیت حسابرســی داشــته کــه منجربــه بازگرداندن 
اعتمــاد ســرمایه گذاران شــده اســت؛ امــا نمی توانیم به 
همین اندازه بســنده کنیم. برای دستیابی به مراتب باالتری 
ازکیفیت حسابرسی و حفظ اعتماد ســرمایه گذاران به حرفه 
حسابرســی، درحال حاضر و نیز درآینده باید کار بیشــتری 

انجام شود. 
می توانیــم مطمئــن باشــیم کــه گزارشــگری مالــی و 
حسابرســی، در آینده دوباره زیرفشــار قرار خواهد گرفت؛ 
چرا که محیط کســب وکار و ریســکهای مرتبط به آن تغییر 
می کند، و این ســامانه برای تاب آوردن در برابر این فشار، 

باید به اندازه کافی قوی باشد.
کل نظام گزارشــگری مالی، حسابرســی و نظارتی، باید 
براســاس اصول بنیادی ایجاد انگیزه  مناسب برای ترغیب 
طرفهای اصلی به انجام هرآنچه که بایســته است و رعایت 
شفافیت کافی به منظورکمک به اطمینان از به دست آوردن 
دســتاوردهای موردنظر همراه با حسابدهی کامل، هدایت 
شود، و ســامانه نظارتی باید ریسکهای درون سامانه ای که 
اصول بنیادی را مــورد تهدید قرار می دهد، فعاالنه ارزیابی 

و با آنها برخورد کند.
همگی ما مســئولیت داریم تا اطمینان یابیم که ارزشهای 
اصلی حفاظت از سرمایه گذاران و منافع عمومی در سرلوحه 
و کانــون توجــه قــراردارد؛ به طوری که هدفهای اساســی 
اســتقالل حسابرسی، حسابرســی باکیفیت، و گزارشگری 
مالی اتکاپذیر، به خطر نیفتد؛ به ویژه زمانی که کل ســامانه 

زیرفشار قرار می گیرد.
رســالت ما هنــوز به پایــان نرســیده و زمانــی که پای 
به دســت آوردن اطمینان از انجام باکیفیت گزارشگری مالی 
و حسابرســی برای محافظــت از ســرمایه گذاران و منافع 
عمومی به میان می آید، هرگــز نمی توانیم ادعای پیروزی 
نهایی دردســتیابی به هدف کنیم. دســتورکار نظارتی ما در 
پرتو شرایط نوین و داده های مربوط، باید همچنان در روند 

بهبود و ارتقا قرار داشته باشد.

من از همه شما برای تالشهای مستمرتان برای پیشرفت 
و ترویج درســتکاری در گزارشــگری مالی و حسابرســی، 

سپاسگزارم.

پانوشتها:
1- Center for Corporate Integrity 
2- Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB)
3- Sarbanes-Oxley Act
4- Dodd-Frank Wall Street Reform  and Consumer 
Protection Act
5- Auditors of SEC Registered Brokers and Dealers
6- Securities and Exchange Commission (SEC)
7- Regulator in Adolescence
8- PCOAB’s Director of Registration and Inspections 
(DRI)
9- Firm Leaders “tone at the top”
10- Big 4 Firms

11- هنگامی که کاســتیهای حسابرســی چنــان بااهمیت باشــند که به نظر 
گروه بازرســی هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام، مؤسسه 
حسابرسی در زمان صدور گزارش حسابرسی خود، شواهد حسابرسی مناسب 
و کافی برای پشتیبانی از اظهارنظر خود به دست نیاورده است، که صورتهای 
مالی از تمام جنبه های بااهمیت، طبق چارچوب گزارشــگری مالی مربوط، 
منصفانه ارائه شــده، و/یا اظهارنظر خود درباره اینکه ناشر از تمام جنبه های 
بااهمیــت، کنترلهای داخلی اثربخــش حاکم بر گزارشــگری مالی را برقرار 
کرده اســت، این گروه کاستیهای حسابرسی را در بخش اول گزارش بازرسی 

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام می گنجاند.
12- Risk-based Selection
13- Balanced Report Card
14- PCAOB, Release No. 2012-003, Information for Au-
dit Committees about the PCAOB Inspections Process, 
pg. ii (Aug. 1, 2012)
چنین نقاط ضعفی به عنوان انتقاد از سامانه کنترل کیفیت، هنگامی در گزارش 
درج می شود که “شک وتردید نسبت به این که سامانه یادشده اطمینان معقولی 
از رعایت استانداردهای حرفه ای به دست می دهد” را برانگیزد )هیئت نظارت 
بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام، نشریه شــماره 2012-003 با عنوان 
»اطالعاتــی برای کمیته های حسابرســی درباره فرایند بازرســی هیئت«(. 
انتقاد به کنترل کیفیت ممکن است نتیجه کاستیهای حسابرسی مشاهده شده 
یا مشخص شــده در آزمون جنبه های خاص از سامانه کنترل کیفیت مؤسسه 
باشــد. کاستیهای حسابرســی، به تنهایی یا به صورت سرجمع، ممکن است 
نشــانگر حیطه هایی باشــدکه سامانه کنترل کیفی مؤسســه از ارائه اطمینانی 
معقــول از اجرای باکیفیت حسابرســی ناموفق بوده اســت. در زمان ارزیابی 
اینکه آیا کاســتیهای حسابرسی شناسایی شــده در حسابرسیها، بیانگر یک 
کاستی واقعی یا کاستی احتمالی در سامانه کنترل کیفیت مؤسسه است، گروه 
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بازرســی، ماهیت، اهمیت و فراوانی کاســتیها، روش شناسی، رهنمودها و 
رویه های مؤسسه مربوط، و علل بنیادی احتمالی را در نظر می گیرد.

15- برای اگاهی بیشتر به نشانی اینترنتی زیر نگاه کنید:
http://pcaobus.org/Inspections/Reports/Pages/Firms-
FailedToAddressQCSatisfactorily.aspx.
16- PCAOB, 2014 Annual Report: Protecting Investors, 
pg. 5. See PCAOB, Release No. 2012-003, Information 
for Audit Committees about the PCAOB Inspections 
Process

نگاه کنید به هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، گزارش 
ســاالنه 2014: محافظــت از ســرمایه گذاران صفحه 5 و نشــریه شــماره 
2012-003 با عنوان »اطالعاتی برای کمیته های حسابرســی درباره فرایند 
بازرســی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام«. براین اساس 
“بررســی کار یک مؤسسه درخصوص حسابرســی یک ناشر، به طور معمول 
بــر کارهای حسابرســی مؤسســه، و عرصه هایی از کار حسابرســی  متمرکز 
می شود که کارشناســان هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام 
پیش از این به مثابه مهمترین ریسکهای بااهمیت تحریف گزارشگری مالی، 
چالشهای حسابرسی مرتبط، و کاســتیهای حسابرسی، شناسایی کرده اند.” 
نشــریه شماره  2012-2003  (A-1, A-2). کاســتیهایی در حسابرسیهای 
بازرسی نشــده ممکن است وجود داشته باشد، که احتمال این که چند مسئله 

نظام مند شناسایی نشده باشد را باال می برد.
17- PCAOB, The Process for Board Determinations for 
Regarding Firms’ Efforts to Address Quality Control 
Criticisms in Inspection Reports, Release No. 104-2006-
077 (Mar. 21, 2006)

نــگاه کنید به هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، فرایند 
تصمیم گیــری هیئــت در مــورد تالشــهای مؤسســه ها در رویارویــی بــا 
نقطه ضعفهــای کنترل کیفیت مندرج در گزارش بازرســی، نشــریه شــماره 
104-2006-077 )21 مــارس2006(. فرایند موردنظــر هیئت در پاالیش 
این نقطه ضعفها عبارت اســت از ایجاد انگیزه در مؤسســه ها برای طراحی و 
اجرای فعالیتهایی برای رویارویی با این نقطه  ضعفها درعملیات خود به شکل 
دلخواه هیئت برای “پرهیز از افشــای نام مؤسســه مربوط”. براین اساس، 
دررویکرد هیئت “از تالش برای مدیریت ســامانه کنترل کیفیت مؤسســه ها 
با ارائه راه حلهــای بیش از حد تجویزی، پرهیز می شــود”. فرایند موردنظر 
هیئت براین گزاره مبتنی اســت که “این خود هر مؤسسه است که بهترین راه 
مدیریت عملیات خود و چگونگی تعریف روشهای خاص کاربردی برخورد با 

نقطه ضعفهای کنترل کیفیت خود را می داند.” 
18- Potentially Random Selections
19- PCAOB, 2015-2019 Strategic Plan: Improving the 
Quality of the Audit for the Protection and Benefit of 
Investors, pg. 13 (Nov. 30, 2015); see PCAOB, 2003 
Annual Report, at 14
هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهای عام، برنامه راهبردی -2015

2019 اصالح کیفیت حسابرسی برای محافظت از منافع سرمایه گذاران صفحه 
13)30 نوامبر سال 2015(؛ نگاه کنید به گزارش ساالنه 2003هیئت نظارت 

بر حسابداری شرکتهای سهامی عام.

20- PCAOB Division of Enforcement and Investigations 
(DEI)
21- اعمال تمهیدهای تنبیهی، همچنین ممکن اســت شامل توبیخ، اقدام 

جبرانی و جریمه های مالی- مدنی باشد.
22- Cross Border Audit
23- Improper Alteration of Audit Documentation 
24- PCAOB, Improving the Transparency of Audits: 
Rules to Require Disclosure of Certain Audit Participants 
on a New PCAOB Form and Related Amendments to 
Auditing Standards, Release No. 2015-008 (Dec. 15, 
2015)
هیئت نظــارت بــر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، بهبود شــفافیت 
حسابرســی: مقررات الزام افشــای مشــارکت کنندگان خاص در حسابرسی 
برمبنای برگه جدید هیئت و اصالحهای مرتبط در استانداردهای حسابرسی، 

اعالمیه شماره 2015-008 )15 دسامبر 2015(
25- Auditor Reporting of Certain Audit Participants
26- PCAOB, Proposed Amendments Relating to the 
Supervision of Audits Involving Other Auditors and 
Proposed Auditing Standard—Dividing Responsibility 
for the Audit with Another Accounting Firm, Release No. 
2016-002 (Apr. 12, 2016) 

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام، اصالحهای پیشنهادی 
مربوط به سرپرستی حسابرسی با مشارکت حسابرسان دیگر و استانداردهای 
حسابرســی پیشــنهادی- تقسیم مســئولیت در حسابرســی با مؤسسه های 

حسابرسی دیگر- اعالمیه شماره 2016-002 )12آوریل 2016(
27- Critical Audit Matters
28- Board’s Standing Advisory Group
29- Investor Advisory Group
30- International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB)
31- See Jeanette M. Franzel, The PCAOB’s Interests in 
and Use of Auditing Research (Jan. 15, 2016)
32- PCAOB’s Office of Research and Analysis (ORA)
33- Center for Economic Analysis (center)
34- در تاریخ اول ژوئیه 2015، هیئت یک بیانیه مفهومی درباره نشانگرهای 
کیفیت حسابرســی منتشــر کرد. بیانیه مفهومی و خالصه تحقیقها در نشانی 

اینترنتی زیر موجود است:
http://pcaobus.org/EconomicAndRiskAnalysis/ORA/
Pages/AQI.aspx

منبع:
 Jeanette M. Franzel, Progress and Evolution in Audit
Oversight to Protect Investors and the Public Inter-
 est, www.PCAOB.ORG, 2016


