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پیش زمینه: چالشها و محیط دربرگیرنده مؤسسه های 
حسابرسی

• برخی از نشــانه های پیشرفت اقتصادی در مواردی مانند افزایش 
عرضه اولیه ســهام (IPO) و رشــد ارزش بازار سرمایه سهام، 
همزمان با کاهش شــرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و 

میانگین درامد حق الزحمه حسابرسی، مشاهده شده است.
• افزایش تجارت جهانی شــرکتهای ژاپنی، به خصوص در آســیا، 

مستلزم جهانی سازی بیشتر حرفه حسابداری و حسابرسی است.
• پیاده ســازی اصالحیــه قانــون شــرکتها و آیین راهبــری بنگاه 
وضع شده در سال 2015، مستلزم نقش بهتر کمیته های حسابرسی 
و حسابرسان قانونی شرکتها است. در این رابطه از مؤسسه ها انتظار 

می رود نقش مؤثرتری در موضوع راهبری بنگاه داشته باشند.
• در بررسی کنترل کیفیت انجام شده به وسیله انجمن حسابداران 
رســمی ژاپن (JICPA)، نقاط ضعف بیشتری به طور خاص در 

میان مؤسسه های حسابرسی کوچکتر، دیده شده است. 
• در »راهبــرد بازســازی ژاپن تجدیدنظرشــده 2014«، بر ارتقای 
کیفیــت حسابرســی از منظــر تقویــت رقابت جهانی شــرکتهای 
ژاپنی، تأکید شــده اســت. همچنین به طور همزمان، همنشینی 
(IFIAR) بر  بین المللی مراجع مستقل نظارت بر حسابرسی 

اهمیت تحلیل علت پایه ای1 نقاط ضعف مشخص شده، راهبری 
مؤسسه های حسابرسی و مدل اقتصادی مؤسسه های حسابرسی، 

تأکید کرده است.

مفاهیم اصلی خط مشی نظارت بر مؤسسه های 
حسابرسی

مفاهیم اصلی هیئت نظارت بر حســابداران رســمی و حسابرسی، 
درخصوص خط مشی نظارت بر مؤسسه های حسابرسی برای سال 

2015 به شرح زیر است:
مختلــف  کســب وکار  و  ریســک  پیشــینه  بــه  پاســخ  در   •
مؤسسه های حسابرسی، اســتفاده بیشتر از رویکرد ارتقایافته  
مبتنی برریسک،  به خصوص اولویت بندی شده براساس اندازه 
فعالیتهای اعتباربخشــی مؤسســه ها )برای جزئیات بیشتر به 

بخش 4- بازرسیها، مراجعه شود(،
• ارزیابی جامع اثربخشــی بررسی کنترل کیفیت به وسیله انجمن 

حسابداران رسمی ژاپن و دیگر کارکردهای خودانتظامی،
• ارتقای نظارت خارج از محل کار2،

• ارتقای همکاری با مراجع نظارتی خارجی، و 
• ارتقای منابع و زیرساختها برای پشتیبانی از نظارت.

خط مشی نظارت بر مؤسسه های حسابرسی ژاپن

در سال مالی 2015

 ترجمه: محّمد میکائیلی
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ارزیابی ریسک و نظارت خارج از محل کار
ارزیابی اثربخشی بررسی کنترل کیفیت انجمن حسابداران رسمی ژاپن
بررســی کنترل کیفیت که به وســیله انجمن حســابداران رســمی 
ژاپن انجام می شــود، منبعی مهم برای نظــارت هیئت نظارت بر 
حسابداران رســمی و حسابرسی به شمار می رود. با توجه به بهبود 
اخیر در نقش و فرایند بررســی کنترل کیفیت انجمن حســابداران 
رســمی ژاپن، هیئت نظارت بر حسابداران رســمی و حسابرسی، 

ارزیابی جامعی از اثربخشی انجمن انجام خواهد داد.
ارتقای نظارت خارج از محل کار

هیئــت نظارت بر حســابداران رســمی و حسابرســی، با بررســی 
گزارشهای تهیه شده به وسیله مؤسســه های حسابرسی، اثربخشی 
طرح و عملیات سیســتم کنترل کیفیت آنها را بررسی و مسائل رایج 

در صنعت حسابرسی را شناسایی خواهد کرد.
به عنــوان علت پایه ای نقاط ضعف حسابرســی، هیئت نظارت بر 
حسابداران رسمی و حسابرســی، به خصوص بر مدلهای کسب وکار 
و راهبردهای مؤسســه های حسابرسی، از جمله فرهنگ رده باالی 

مؤسسه3، درامد، و منابع انسانی تمرکز خواهد کرد.

بازرسیها
نظرهای اصلی در بازرسیها

هنگام بازرســی از محل هر مؤسســه، هیئت نظارت بر حسابداران 
رســمی و حسابرســی، نقاط ضعف کنتــرل کیفیت مؤسســه های 
حسابرســی را شناســایی و ضمن گفتمان تعاملی با هر مؤسســه، 
علتهای پایه ای را تجزیه وتحلیل خواهد کرد. همچنین در راستای 
ارتقای بررســی کنترل کیفیت، هیئت نظارت بر حسابداران رسمی 
و حسابرســی، با انجمن حسابداران رسمی ژاپن همکاری می کند؛ 
برای مثال، از طریق تحویل گزارشــهای بازرســی به انجمن برای 
بررســی. ا فزون بر ایــن، هیئت نظارت بر حســابداران رســمی و 
حسابرســی با انتشار »گزارش موردی از نتایج بازرسی مؤسسه های 
حسابرســی«، ارتباط خود را با صنعت حسابرسی و دیگر سودبران 
درخصوص کیفیت حسابرسی، ادامه خواهد داد و از طریق بازرسیها، 
و همچنین بهروشــها4 و مثالهایی از نقاط ضعف شناسایی شده را 

برای کنترل کیفیت حسابرسی، به اطالع  آنها خواهد رساند.
کانونهای مشترک در بازرسیها

موارد زیر در همه گروههای بازرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

الف- کنترل کیفیت مطابق با اندازه و پیشــینه فعالیت مؤسســه 
حسابرسی، به ویژه:

• راهبردهای کسب وکار و بررسیهای مســتمر آنها با توجه به تغییرها در 
محیط حاکم بر مؤسسه های حسابرسی،

• ابتکار عمل مدیریت ارشــد برای کیفیت حسابرسی )فرهنگ رده باالی 
مؤسسه(،

• مدیریت منابع انســانی، شامل استخدام کارکنان، آموزش و تخصیص 
کارکنان به قرارداد حسابرسی با توجه به نیمرخ ریسک مربوط به آن،

• سازوکار انگیزشی، شامل ارزیابی عملکرد و خط مشی جبران خدمات، 
و

• معیارهای یکنواختی کیفیت حسابرسی در سراسر قراردادها.
ب- درک و ارزیابی پیشــینه ریســک قراردادهای حسابرســی، ازجمله 
محیط کســب وکار، در پذیــرش و تجدید قراردادهای حسابرســی و در 

برنامه ریزی و اجرای روشهای حسابرسی، و
پ- تحلیل علت پایه ای نقاط ضعف شناسایی شده به عنوان مبنایی برای 

اقدام اصالحی مؤثر.
کانونهای بازرســیها در پاســخ به پیشینه ریســک و کسب وکار 

مؤسسه های حسابرسی
هیئــت نظارت بر حســابداران رســمی و حسابرســی با توجه بــه انواع 
پیشینه های ریسک و کسب وکار مؤسسه های حسابرسی، از رویکرد سه 

سطحی استفاده خواهد کرد.
الف- مؤسسه های بزرگ رده باال )4 مؤسسه بزرگ حسابرسی دنیا(:

بازرســیهای منظــم، هر دو ســال یکبار انجام خواهد شــد. بــا درنظر 
گرفتن بررســیهای کنترل کیفیت انجمن حســابداران رســمی ژاپن )هر 
دو ســال یکبار(، و بررسی جهانی به وسیله شبکه بین المللی مؤسسه ها، 
هیئت نظارت بر حســابداران رسمی و حسابرســی به انجام بازرسیهای 
موضوعی و افقی5 با تمرکز بر مســائل مشترک بین مؤسسه های بزرگ 

رده باال، به شرح زیر، ادامه خواهد داد:
• شناخت درامد،

• براورد حسابداری،
• تردید حرفه ای،

• حسابرســی گروه )به خصــوص، ارتباط بین حســابرس واحد اصلی و 
حسابرسان بخش خارج از کشور(، و

• بررســی کنترل کیفیت قرارداد حسابرســی به وسیله انجمن حسابداران 
رسمی ژاپن.

 ترجمه: محّمد میکائیلی
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افزون بــر این، در بازرســیهای موضوعی/ افقی مــوارد زیر مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت:

• کنترل کیفیت در مورد دفترهای محلی،
• قراردادهای حسابرسی برای مؤسسه های مالی،

• بررسیها به وسیله شبکه های بین المللی، و
• واکنــش به تغییرهای انتظام بخشــی در داخل و خارج از کشــور در 

ارتباط با قراردادهای حسابرسی و مؤسسه ها.
بازرســیها تنها بــه رعایت کمترین اســتانداردهای الزم مندرج در 
استانداردهای حســابداری و حسابرسی نمی پردازد؛ بلکه انتظارهای 
بیشتر از جمله اســتفاده از بهروشها در میان مؤسسه های حسابرسی 

جهانی را نیز درنظر خواهد گرفت.
ب- مؤسسه های بزرگ رده دوم:

بازرسی منظم از این گروه از مؤسسه هایی حسابرسی هر سه سال یک بار 
و با تمرکز بر موارد مشترک بین گروه، به شرح زیر انجام خواهد شد:

• قراردادهای حسابرســی که نیازمند تخصص حسابرسی باالتری است، 
از جملــه مؤسســه های مالی، طرحهــای ســرمایه گذاری جمعی، و 

شرکتهای دارای عملیات جهانی،
• ارتباط با حسابرسان شرکتهای سهامی،

• اقدام اصالحی در مورد نقاط ضعف شناسایی شده در بررسی کنترل 
کیفیت انجمن حسابداران رسمی ژاپن،

• کنترل کیفیت درخصوص چرخش حسابرسان در مؤسسه،
• حسابرســی گروه )به خصوص، ارتباط بین حسابرس واحد اصلی و 

حسابرسان بخش خارج از کشور(، و
• هرگونه اقدام صورت گرفته در سطح کشور در مورد تغییرهای محیط 

حاکم بر حسابرسی.
ت- مؤسسه های کوچک ومتوسط:

تعــدادی از نقــاط ضعــف مؤسســه های کوچک ومتوســط ازجمله، 
پذیرش و ادامه قرارداد حسابرســی، اقدام اصالحی بابت نقاط ضعف 
شناسایی شده به وسیله انجمن حسابداران رسمی ژاپن، و قراردادهای 
حسابرســی با وابستگی باال )بیش از 15 درصد از کل درامد مؤسسه( 
مورد توجه قرار گرفته اند. بازرسی، در پاسخ به نیمرخ ریسک مؤسسه 

با تمرکز بر موارد زیر انجام خواهد شد:
• ظرفیت مؤسسه برای کنترل کیفیت با توجه به محدودیت منابع آنها،

• تخصص و شایستگی اعضای گروه حسابرسی،
• قراردادهای حسابرســی که نیازمند تخصص حسابرسی باالتری است، 

از جمله مؤسسه های مالی، طرحهای سرمایه گذاری جمعی، و شرکتهای 
دارای عملیات جهانی،

• ارتباط با حسابرسان شرکتهای سهامی،
• کنترل کیفیت درخصوص چرخش حسابرسان در مؤسسه،

• حسابرســی گــروه )به خصوص، ارتبــاط بین حســابرس واحد اصلی و 
حسابرسان بخش خارج از کشور(، و

• اقــدام اصالحی در مورد نقاط ضعف شناسایی شــده در بررســی کنترل 
کیفیت انجمن حسابداران رسمی ژاپن.

پیگیری بعد از بازرسی
پس از بازرســی هــر یک از مؤسســه های حسابرســی، هیئت 
نظارت بر حســابداران رســمی و حسابرســی، اثربخشــی اقدام 
اصالحــی را پیگیــری و بررســی خواهد کرد. بــرای پیگیری و 
بازرســی بعدی، نتایج بررســی کنترل کیفیت انجمن حسابداران 
رســمی ژاپن مالحظه خواهد شــد. در صورت نبود بهبود کافی، 
موعد بازرسی بعدی مؤسســه ممکن است زودتر از موعد درنظر 

گرفته شود. 
تحلیل افقی و عمیق نتایج نظارت و بازرســی خارج از محل کار، 
به منظور شناســایی مشــکلها در ســطح صنعت حسابرسی، انجام 
خواهد شــد. ا فزون بر این، هیئت نظارت بر حســابداران رسمی و 
حسابرســی به طور فعال با ســودبران مرتبط با کیفیت حسابرسی، 
ازجمله ســازمان خدمات مالــی (FSA)، انجمن حســابداران 
رســمی ژاپن، بورس اوراق بهادار، ســرمایه گذاران، همنشــینی 
بین المللی مراجع مستقل نظارت بر حسابرسی، و شبکه بین المللی 

مؤسسه های حسابرسی، ارتباط خواهد داشت.

پانوشتها:
1- Root Cause Analysis
2- Off-site Monitoring 
3- Tone at the Top
4- Best Practices
5- Thematic and Horizontal Inspections
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