
مقدمه
در شــرایطی که هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام1 و دیگر سازمانهای نظارت مستقل 
بر حسابرســی، اختیارهای محدودی دارند، یعنی نظارت بر حسابرســان واحدهای بامنافع عام معین؛ ولی 
بحران فعلی اقتصاد جهانی، نقش حیاتی حسابرســان در کارکرد مؤثر بازارهای مالی و نظام انتظام بخشی 

مالی2 را نشان می دهد. 
ابتدا با بررســی نقش حسابرسی و نظارت بر حسابرســان به نیابت از سرمایه گذاران در بازارهای مالی، به 
نقش هیئت نظارت در این فضای گســترده تر، گریزی می زنم. وقتی بازارها پرتالطم هستند، باید اثربخشی 
ابزار موجود برای حفاظت از بازارها و سرمایه گذارانشــان را ارزیابــی کنیم؛ به ویژه ابزاری که همین اواخر در 
اختیار ما قرار گرفته اند. ســپس درباره حرکت دنیا به سمت نظارت مستقل بر حسابرسان بحث می کنم که از 
سال 2002، روند آن شتاب بیشــتری گرفت. همچنین، رهیافتهایی از یافته های بازرسان هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای ســهامی عام، و پیامدهای آن یافته ها در وضعیت فعلی کیفیت حسابرسی را با شما در 

میان می گذارم. 

متن سخنرانی مهم رئیس هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهام عام امریکا، که در ملبورن استرالیا، 

در مارس سال 2009، یعنی شروع بحران اقتصادی جهانی، ایراد شده است.

حرفه حسابرسی و سیر تحولی نظارت مستقل
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نظارت بر حسابرسی در محیط فعلی
اکنون زمانی اســت که همه ما باید هشــیار باشیم. از وقتی که 
اولین نشانه های بحران نمایان شــد، شاهد افت شدید ارزش 
بازار و کاهش نقدینگی در سراســر دنیا بوده ایم. شــاهد بودیم 
که ایــن بحران پیش از ســرایت بــه محصولها و بخشــهای 
مختلف مالی، از وام رهنی بدون پشــتوانه3 شروع شد و تا 

محصولهای تبدیل شده به اوراق بهادار4 گسترش یافت.
کاهش ارزش بازار، باعث تردید به قضاوت مدیران، کفایت 
الگوهای مدیریت ریســک، و شــکافهای ممکن در چارچوب 
انتظام بخشــی شــده اســت. همچنین، بحران فعلی از تعداد 
روبه رشــد تقلبهای مالی عجیب پرده برداشت که برخی از آنها 

ابعادی جهانی داشت.
در مؤسســه های مالــی، کــه از جهت های بســیاری محور 
بحــران فعلی بوده اند، همچنان این نگرانــی وجود دارد که آیا 
تمام ضررهای مالی شــناخته شــده اند یا خیر، و این که شــاید 
بسیاری از این مؤسســه ها با توجه به ضررهای فعلی و آینده، 
ســرمایه کافی برای تداوم فعالیت نداشــته باشند. ازبین رفتن 
اعتماد متقابل و ازدست رفتن سرمایه، گریبان برخی مؤسسه ها 
از جملــه بیــر اشــترنز (Bear Stearns) و لمن برادرز 
(Lehman Brothers) را گرفت و ارزش ســهام بســیاری از 

مؤسســه های بانکی، با وجود باالبودن میزان سرمایه قانونی 
گزارش شده، سیر نزولی طی کرد.

کاهش بهای ســهام ناشی از تردید ســرمایه گذاران، نشان 
از ایــن واقعیت دارد کــه پیش از این در طول زندگی،  شــاهد 
این میزان از مشــکل در نظام بانکداری نبوده ایم. در پرتو این 
پیشــرفتها، رهبران دولتی، مقرراتگذاران، مشــارکت کنندگان 
بــازار، و حسابرســان، افزون بــر بحــران موجــود، بــر لزوم 
راهکارهای بلندمدت و مدبرانه متمرکز هستند. مقرراتگذاران 
سراســر دنیا، در همکاری با دولتها به دنبال راهکارهایی برای 

رفع نقاط ضعف بخشهای مالی مربوط به خود هستند. 
در ایاالت متحــد، بــا تزریــق ســرمایه به بانکها و کشــف 
ســازوکارهایی برای حذف داراییهای »سمی«، در حال حرکت 
به ســمت ترمیــم اعتمــاد در بازارهــا هســتیم. درعین حال، 
خط مشــی گذاران باید به نقاط ضعف ساختارهای انتظام بخشی 
که در این بحران مشخص شدند، توجه ویژه ای داشته باشند. 

بحران مالی فعلی، فرصتی تاریخی را در ایاالت متحد به وجود 
آورده تا هرچه ســریع تر تصمیمهای دشوار الزم برای تقویت 
چارچوب انتظام بخشی گرفته شود؛ چیزی که در سایر کشورها 

هم ممکن است صادق باشد. 
باید به شــکافهای نظارتی و مســئولیتهای انتظام بخشــی 
تکراری توجه شــود. شــاید بتوان راهکارهای مستمر و پیاپی 
برای رفع این مشــکلها اجرا کرد )البته نگاهی جامع به رویکرد 
انتظام بخشــی ایاالت متحد شــانس بهتری برای ارائه راهکار 
بلندمدت در اختیارمان می گذارد که کار طاقت فرساتری است(. 
افزون بر این مشــکلهای ملی، بازارهای جهانی شده، به وجود 
چارچــوب بهتری، همراســتا با هدفهای نظارتــی و در جهت 
افزایش همکاری و تعاون بین ناظران مالی سراســر دنیا، نیاز 
دارد. برای پشــتیبانی از همــکاری بین ســازمانهای نظارتی 
کشــورها، کارهای بیشــتری باید صورت گیرد. دیگر زمان آن 

نیست که خود را محدود به داخل مرزهای کشور کنیم. 
این مســئله برای نظارت بر حسابرســان هم صدق می کند، 
و سازمانهای نظارت بر حسابرســی باید خود را با شرایط حال 
حاضر تطبیق دهند. بدین منظور، هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای ســهامی عام به بررسی پیشــرفتها و متناسب با آن 
به تغییــر در برنامه های خــود ادامه می دهــد، و درعین حال، 
بــا مقرراتگذاران و اســتانداردگذارانی که همکارمان هســتند، 
مؤسســه های حسابرســی که بر آنها نظارت داریم، شرکتهای 
سهامی عام و ســرمایه گذاران، در ارتباط هستیم. برای مثال، 
در پایان ســال 2008، در واکنش به برخی ریســکهای جدی 
و فزاینده در محیط حسابرســی، کارکنــان هیئت یک هشدار 
رویه حسابرسی5 منتشر کردند تا حسابرسان توجهشان را به 
 ســمت حوزه هایی ببرند که ریسک حسابرسی باالیی داشتند و 
اقدام مناسب را متعاقب آن انجام دهند6.  برخی از این حوزه ها 
عبارت بودند از: اندازه گیری ارزش منصفانه، چالشهای مرتبط 

با کاهش ارزش، و تصمیم گیری درباره تداوم فعالیت. 

اهمیت اعتماد سرمایه گذار: نقش حسابرسی
نقش حسابرســان مســتقل از مدتها پیش، یکی از مؤلفه های 
مهــم در تضمیــن یکپارچگی بازارهــای مالــی و حفاظت از 
سرمایه گذاران بوده است. در سالهای اخیر، حسابرسی به عنوان 
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یکی از حلقه های حیاتی در زنجیره گزارشگری مالی شناخته 
شده است. با بیان مثالی از امریکا، نحوه افزایش اهمیت نقش 

حسابرسی در این سالها را بیشتر باز می کنم.
در تاریــخ بشــر، همواره وجــود حسابرســی اعتمادپذیر و 
صادقانه، امکان فعالیت تجاری بین دو غریبه را ممکن ساخته 
اســت؛ حتی اگر آن دو با هم فرســنگها فاصله داشتند. برای 
مثال، بیش از 100 ســال پیش، حسابرسان در ایاالت متحد، 
ارائه گــزارش درباره وضعیت ســرمایه گذاری مؤسســه های 
خارجــی در امریکا، به خصــوص مؤسســه های بریتانیایی را 
شــروع کردند. با افزایش سرمایه گذاریها در بازارهای امریکا، 
جلب اعتمــاد عمومی به اطالعات مالی شــرکتهای تجاری، 
اهمیت بیشــتری پیدا کرد. در نتیجه، اســتفاده از حسابرسان 
مستقل در اوایل دهه 1900 افزایش یافت و تا زمان تصویب 
قانــون اوراق بهادار در ســال 1933، 85 درصد شــرکتهای 
پذیرفته شــده در بازار بورس نیویورک از ســوی حسابداران 

عمومی مستقل7 حسابرسی می شدند. 
وقتــی کنگــره امریکا بــه دنبــال تصویب قوانیــن اوراق 
بهــادار در ســالهای 1933 و 1934 بــود، اطالع داشــت که 
تمایل ســرمایه گذاران به ســرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار 
غیرشــخصی، به میزان اعتماد آنها به اعتمادپذیری اطالعات 
مالی منتشرشده از ســوی شرکتها بستگی دارد. برای کاهش 
ترس ازدست دادن سرمایه، به دلیل اتکا به اطالعات غلط، و 
درنتیجه ترغیب ســرمایه گذاری در صنایع ملی، قانون اوراق 
بهــادار مصــوب 1933 و قانون بــورس اوراق بهادار مصوب 
1934، شــرکتهای ســهامی عام را ملزم کردند که خط مشیها 
و رویه هــای حســابداری و صورتهــای مالی آنها به وســیله 

حسابرسان مستقل و بی طرف حسابرسی و گواهی شود. 
این قوانین کارساز بودند و بازارها جانی دوباره گرفتند. 

در ایاالت متحــد نیــز ماننــد بســیاری از کشــورها، نقــش 
حسابرسی در این ســالها متناســب با بازارهای مالی و مقررات 
مالی رشد کرده اســت. امروزه، حسابرسان افزون بر حسابرسی 
صورتهای مالی ســاالنه، گزارشهای فصلی شــرکتها را پیش از 
ارسال برای کمیســیون بورس و اوراق بهادار، بررسی می کنند. 
افزون بر شرکتهای ســهامی، کارگزاران و معامله گران و برخی از 
واســط های بازار نیــز باید اطالعات مالی خــود را ارائه دهند که 

براساس قوانین کمیســیون بورس و اوراق بهادار، باید از سوی 
حســابداران عمومی مستقل حسابرسی شــوند. همچنین بسته 
به ماهیت واحد تجاری، این حسابرســان درخصوص کنترلهای 
داخلی حسابداری و رویه های ایمن سازی اوراق بهادار واحدهای 

تجاری نظارت شده، خدمات اطمینان بخشی ارائه می کنند. 
مجدد اشــاره می کنم که در دهه 1990 از حسابداران خواسته 
شد تا کارشــان را ارتقا دهند و نظام مالی را امن تر کنند. در سال 
1991، در واکنش به بحران وام و پس انداز دهه گذشــته، کنگره 
 8 (FDIC) امریــکا قانون بهبود سازمان فدرال بیمه سپردها
را تصویب کرد. براساس یکی از بندهای این قانون، حسابرسان 
باید گزارشهای گســترده تری به مقرراتگذاران بانکی ارائه کنند. 
این گزارشــها، اطالعاتی دربــاره صورتهای مالــی و نظامهای 
کنترل داخلی ســازمانهای بانکداری بزرگ تضمین شده از سوی 

دولت مرکزی را شامل می شود.
قانون ساربنز- آکســلی مصوب سال 2002 )بخش 404(، 
حسابرســان را ملزم می کند تا نظرشان را درباره کنترل داخلی 
ناظر بر گزارشگری مالی در شرکتهای سهامی عام بزرگ ارائه 
دهند، که این قانون نیز نقش حسابرسی را گسترده تر می کند. 
همیــن قانون به تشــکیل هیئــت نظارت بر حســابداری 
شرکتهای سهامی عام منجر شد. این هیئت یک نهاد نظارتی 
اســت که مأموریتها و برنامه هایش به افزایش اعتماد به حرفه 
حســابداری عمومی میانجامد. این ساختار نظارتی که شامل 
ثبت نام، بازرســی، اجرای احکام و تدوین استانداردها است، 

نظارت بر حرفه حسابرسی را به کلی تغییر داد.
امروزه بیش از هر زمان دیگری سرمایه گذاران، بستانکاران، 
سازمانهای دولتی، کنگره و سایر سازمانها به دنبال حسابرسانی 
می گردند تا اطالعات مالی گزارش شــده مؤثر در تصمیم گیری 
ســرمایه گذاران را بررســی و تأیید کنند، تا ســرمایه گذاران در 
سراســر دنیا بتواننــد تصمیمهای مناســبی بگیرنــد که باعث 

به حرکت درامدن بازارهای اوراق بهادار می شود. 
وقتی مشــکلهای مرتبط با صحت برخی گزارشهای مالی 
کارگزاران بورس سر باز کرد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، 
اجازه اجرای یکی از الزامهای قانون ساربنز-آکســلی را صادر 
کرد که براســاس آن، کارگــزاران بورس بــرای تأیید صحت 
صورتهای مالی ســاالنه خود باید از حسابرســان عضو هیئت 
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نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام اســتفاده کنند. 
کنگره در حال بحث بر ســر گســترش برنامه های بازرســی و 
اجرای احکام هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی 

عام است، که این حسابرسان را هم شامل می شود. 
بایــد گفت که در برخی کشــورها، نقــش نهادهای نظارت 
مســتقل بر حسابرســی9 فراتــر از نظارت بر حسابرســان 
شرکتهای ســهامی عام است و حسابرسان ســایر سازمانهای 

مرتبط با منافع عمومی را در بر می گیرد. 

چه عواملی باعث حرکت به سمت نظارت مستقل 
در ایاالت متحد شد؟

نظــارت مســتقل اجباری بــر حسابرســان، واکنــش طبیعی 
نهادهای انتظام بخشــی به گســترش بازارهای ســرمایه و نیز 
»مردم نهادشــدن« این بازارها به سبب روند روبه رشد مشارکت 
خانوارهــا در بــازار ســرمایه بود )بســیاری از افــراد از طریق 
برنامه های مشارکت تعریف شــده در محل کار، به سرمایه گذار 

تبدیل شدند(.
امــروزه در ایاالت متحد، بیش از 52/5 میلیون خانوار )برابر 
45 درصــد کل خانوارهای امریکایی( به واســطه صندوقهای 
ســرمایه گذاری مشــترک وارد بازارهای اوراق قرضه و ســهام 
شــده اند.10 الگوی ســرمایه گذاری مشــابهی در اســترالیا نیز 
رخ داده اســت که افزایش این ســرمایه گذاری مانند امریکا از 
دهه 1990 شــروع شــد که یکی از دالیل آن، رشد مشارکت 
تعریف شده در طرحهای بازنشســتگی با پشتیبانی کارفرمایان 
اســت. بانک مرکزی اســترالیا در گزارش ثبــات مالی خود در 
مارس 2008، آورده اســت که داراییهای مالی مرتبط با بازار، 
به عنوان بخشی از مجموع داراییها در استرالیا، از 17 درصد در 
سال 1990 به 28 درصد در اواسط سال 2007 رسیده است.11 
کشف اشتباه های حسابرسی و گزارشگری مالی در شرکتهایی 
نظیر انرون، ورلدکام و برخی از دیگر شــرکتهای ســهامی عام 
امریکایی در ســال 2002، به بحران ملــی در زمینه اعتماد به 
درســتی و اتکاپذیری صورتهای مالی شــرکتهای سهامی عام 
و حسابرســیهای مستقل منجر شد. عوامل دیگری نیز در این 
بحران دخیل بودند؛ ولی این رســواییهای شرکتی از نقصهای 
حســابداری درخورتوجهــی در شــرکتهای ســهامی عام پرده 

برداشــتند که حیثیت حرفه حسابرسی را لکه دار کرد؛ حرفه ای 
که به زعم ســرمایه گذاران، باید چشــم بینــای آنها در تضمین 

درستی گزارشهای مالی باشد. 
از این رو، در طول چند ماه، قانون ساربنز-آکسلی تصویب شد. 
تشکیل هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام، 
الگوی خودانتظامی حرفه حسابرســی را با نظام نظارت مســتقل 
جایگزیــن کــرد. این تغییر ناشــی از این دغدغه بــود که الگوی 
خودانتظامی حرفه حسابرســی با روند روبه رشــد مردم نهادشدن 
نظام مالی امریکا همگام نبود و به طور طبیعی، اتکا به حسابرسی 

را به عنوان بخشی حیاتی در درستی این نظام افزایش داد. 

پدیده جهانی: دورنمای نظارت بر حسابرسی در 
سراسر جهان

ایاالت متحد تنها کشــوری نبود که در سالهای 2000 تا 2002 طعم 
رســواییهای شــرکتی و قصورهای حسابرســی12 درخورتوجهی 
را چشــید. این رســواییها باعث شــدند نظام بررســی همپیشگان 
حسابرســان، اعتبارش را در سراســر دنیا از دســت بدهد و حرکتی 
جهانی به سمت تشکیل سازمانی برای نظارت مستقل بر حسابرسی 

در کشورهای سراسر دنیا شروع شد که تا به امروز ادامه دارد. 
امروزه، کشــورهای زیادی نهادهای نظارتی مســتقل تشــکیل 
داده انــد که مســئول نظارت بر مؤسســه های حسابرســی فعال در 
حوزه های گزارشــگری آنهاســت. الگوهــای عملیاتی بــرای این 
ســاختارهای نظارت بر حسابرســان، فرق دارد. در برخی کشورها، 
ســاختار آنها مشابه ســاختار هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
سهامی عام است، که یک نهاد مستقل و مجزا است و از سوی یک 
ســازمان دولتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بر آن نظارت 
می شــود. در چند حوزه گزارشــگری دیگر، نظارت بر حسابرســان 
بخشــی از وظایف گســترده مقرراتگذار بازارهای مالی است؛ مانند 

کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا13. 
براســاس تجربه هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای 
ســهامی عام در همکاری با همتایان خارجی در بازرســیها، با 
قدرت اجرایی مناســب و کارکنان توانمنــد، هر دو الگو امکان 

نظارت اثربخش را فراهم می کنند. 
در پی رشد تعداد نهادهای ناظر بر حسابرسی، همنشینی ثبات 
مالی14 و ســایرین، نهادهای نظارتی تازه تأسیس را به همکاری 
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بــا یکدیگر در جهت ایجاد همنشــینی بین المللی برای گفتگو و تبادل نظر درباره مســائل این 
حوزه تشویق کردند. چند گردهمایی اولیه شکل گرفت )از جمله نشستی به میزبانی کمیسیون 
سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا(. سپس در سپتامبر 2006، شرکت کنندگان موافقت خود 
را با تشــکیل همنشینی بین المللی مراجع مستقل نظارت بر حسابرسی15 اعالم کردند که 

تا به امروز دارای تعداد زیادی عضو است و این تعداد در حال افزایش است. 
فعالیتهای اصلی همنشــینی بین المللی مراجع مســتقل نظارت بر حسابرســی، مهم و شفاف 

هستند:
1- به اشتراک گذاشتن دانش محیط بازار حسابرسی و تجربه حرفه ای فعالیت مرتبط با انتظام بخشی 

مستقل حسابرسی؛
2- ترویج همکاری در فعالیتهای انتظام بخشی؛ و

3- فراهم کردن یک محل تماس مرکزی برای ســایر سازمانهای بین المللی عالقه مند به کیفیت 
حسابرسی.

گفتگو در زمینه انتظام بخشی بین المللی، یک ضرورت است و همنشینی بین المللی مراجع 
مســتقل نظارت بر حسابرسی، محل مناسبی بر این گفتگوها است. پیش از این شاهد ارزش 
این همنشــینی برای هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام و سایر اعضای آن 
بوده ایم. فرصت به اشــتراک گذاری تجارب و درســهای یادگرفته شده، کلید موفقیت مشترک 

ما است؛ به خصوص که مراقب بهبود اثربخشی برنامه های بازرسی مربوط به خود باشیم. 
گرد هم آوردن ســازمانهای نظارت بر حسابرســی به واسطه همنشــینی بین المللی مراجع مستقل 
نظارت بر حسابرسی، زمانی ارزش ویژه ای دارد که بحث نظارت بر بزرگترین شبکه های حسابرسی 
جهانی مطرح باشد. به واسطه همنشینی بین المللی مراجع مستقل نظارت بر حسابرسی، گفتگوهای 
مستمری را با شش شبکه بزرگ جهانی شروع کرده ایم.16 چنین فعالیتهایی، از جمله تبادل صادقانه 

نگرانیها، به ترویج نظارت اثربخش و حسابرسی باکیفیت تر در سراسر دنیا منجر می شود. 

مثالی از امریکا
حیطه اختیار هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام، به عنوان نهاد ناظر بر 
حسابرسان، شاید بیشــتر از سایر سازمانهای ناظر باشد. ازجمله این وظیفه ها، می توان به 

موردهای زیر اشاره کرد: 
• برنامه اجباری ثبت نام مؤسسه های حسابداری عمومی، 

• انجام بازرسیهای دوره ای از این مؤسسه ها، و 
• اعمــال جریمه هــای انضباطی ســنگین بــرای مؤسســه هایی که کاســتیهای جدی در 

حسابرسیشان دارند، یا مقررات هیئت یا قوانین اوراق بهادار را نقض کنند. 
این جرایم شــامل تعلیق و محرومیت افراد و کل مؤسســه از حرفه حسابداری عمومی و 
در برخی موارد، جریمه های مالی اســت. در آخر این که، این هیئت در نقش استانداردگذار 
برای حسابرســی شرکتهای سهامی عام اســت. کارکنان هیئت در سال 2009، نزدیک به 

500 نفر بود17. 
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الگوی خودانتظامی

حرفه حسابرسی 

با روند روبه رشد

مردم نهادشدن

نظام مالی

همگام نبود
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پیشرفت رویکرد بازرسی هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای سهامی عام

برنامه بازرســی هیئــت، بزرگترین بخش برنامــه نظارتی آن 
اســت و هیئت بیشــترین همکاری را با ســایر مقرراتگذاران 
 (104(d)) »حسابرســی، در این حوزه دارد. در بخش 104»د
قانون ساربنز-آکســلی، مشــموالن اصلی برنامه بازرسی این 

هیئت تعریف شده اند. 
یک، این که هیئت باید برخی کارهای حسابرسی و بررسی 
اجمالی18 مؤسســه های ثبت نام شده را بازرسی و بررسی کند. 
دو، هیئــت باید کفایــت نظام کنترل کیفی مؤسســه، و روش 
مستندســازی، و نحوه انتقــال نظام کنترل کیفی در سراســر 
مؤسسه را ارزیابی کند. ســه، هیئت اختیار گسترده ای دارد که 
هروقت الزم یا مناسب باشد، برای انجام مسئولیتهای بازرسی 
و دیگر مسئولیتهای خود، رویه های کنترل کیفی، سرپرستی، 

و حسابرسی مؤسسه را به روشهای دیگر آزمون کند.
بــا توجه به این کــه تعداد بســیار زیادی مؤسســه در هیئت 
ثبت نام شده اند، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عــام  برای اســتفاده صحیح از منابع خــود، رویکرد متمرکز بر 
ریســک را در بازرسیهایش به کارگرفته اســت. فرایندی ایجاد 
شــده اســت که هیئت از آن برای انتخاب کارهای حسابرســی 
که باید بازرســی شــوند، اســتفاده می کند و همواره این فرایند 
اصالح می شود. این فرایند شامل تحلیل چندین عامل ریسک 
اســت. برخی از این عوامل مربوط به خود مؤسسه حسابرسی 
و براســاس اطالعاتی است که از ساختار مؤسسه، صاحبکاران 
و ســایر عوامل جمعیت شــناختی مؤسســه دردســت است، و 
همچنین یافته هایی که از بازرسیهای قبلی به دست آمده است. 
سایر عوامل ریســک به تحلیل هیئت از صنایع با ریسک باال، 
ابزار مالی پیچیده، و فعالیتهای تجاری مربوط اســت که باعث 

به وجود آمدن چالشهای حسابداری و حسابرسی می شوند.
در نهایت، صاحبکاران حسابرسی با ریسک باالی مؤسسه 
شناســایی می شــود و از آن مهم تر، بر عناصــر درخورتوجه و 
پرریســک هر حسابرسی که بازرسی می شود، تمرکز می شود. 
فرایند مشابهی برای مؤسسه های غیرامریکایی ثبت نام شده در 
هیئت انجام می شــود. اگر بازرسی به صورت مشترک، یعنی با 
همکاری نهاد ناظر همتای هیئت در کشــور دیگر باشد، هیئت 

نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام و نهاد همکار 
حیطه بازرسی را با کمک هم تعیین می کنند. 

هیئت نظارت بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام، نظامهای 
کنتــرل کیفی درون مؤسســه ها و روش اجرای آنهــا را نیز ارزیابی 
می کند. بازرســان هیئت، افــزون بر ارزیابی کلــی تخصص فنی 
مؤسســه، مانند گزینــش صاحبکار، روشــهای جبــران خدمات، 
توازن، بازرسیهای داخلی، و رویکرد کلی مدیریتی، شامل فرهنگ 
ســازمانی مدیران ارشــد، برخی فرایندهای اصلــی را نیز ارزیابی 
می کنند. در مؤسســه های بــزرگ، این فرایندها با دقت بیشــتری 
ارزیابی می شــود و از این مؤسسه ها برای پایش و مدیریت کیفیت، 

انتظار باالتری می رود. 
ایــن انتظارهــا را می توان در چنــد جمله اصلــی خالصه کرد: 
ضروری است که مؤسسه های حسابرسی مسئولیت ایجاد فرهنگ 
کیفیت را برعهده بگیرند؛ فراهم ساختن آموزش، پشتیبانی و منابع 
کافی برای اجرای حسابرســیهای باکیفیــت؛ و از آن مهم تر، ایجاد 
فرایندهای پایش قوی برای اطمینان از کشف و اصالح کاستیهای 

کیفی. 
یــک قدم فراتــر: مؤسســه های حسابرســی بایــد نتیجه های 
شاخصهای مثبت و منفی کیفیت حسابرسی را که به وسیله نظامهای 
کنترل داخلی خود آنها، و طرفهای سوم، شناسایی شده اند، به طور 
انفرادی و گروهی ارزیابی کنند. از آن جمله، می توان به مشکلهای 
شناسایی شده در برنامه های بازرسی داخلی مؤسسه ها، فرایندهای 
مؤسســه ها برای بررسی حسابرســیهایی که در معرض تجدیدارائه 
و دعــاوی حقوقی قرار گرفته اند، و مشــکلهای شناسایی شــده از 
ســوی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام، بررسی 

همپیشگان، و طرفهای سوم، اشاره کرد.
در مواردی که کیفیت در حدی نیست که از یک مؤسسه انتظار 
می رود )برای مثال، چیزی کمتر از حد قصور حسابرسی( مؤسسه 
باید درباره علت بنیانی کیفیت ضعیف، قضاوت و مشخص کند که 
آیا پیامدهای نظام مندی وجود دارند که باید به آنها توجه شود یا 
خیر. در نهایت، مؤسسه باید به مشکلهای فرهنگی یا نظام مند، 
با دید جامع پاســخ دهد و راهکارهای اصالحی را مســتند کند. 
تمام مؤسســه های بزرگ، ســعی در انجام این کار دارند )البته، 
ممکن اســت هنوز زبان و رویکرد مدیریت ریسک درسطح کل 

مؤسسه را به کار نگرفته باشند(. 
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چنین رویکردی به مدیریت کیفیت، عامل اصلی موفقیت نظارت مســتقل بر حسابرسان 
را نشــان می دهد. ولی همه باید در این راستا متحد و یکدل باشند تا این رویکرد مؤثر واقع 
شود. از آنجا که تعداد بسیار زیادی از شرکتهای سهامی عام دنیا از سوی چند مؤسسه معدود 
جهانی حسابرســی می شــوند، از همه مراجعی که در زمینه انتظام بخشــی کار می کنند و از 
مؤسسه های حسابرسی سراسر دنیا انتظار می رود ارزش این رویکرد را درنظر داشته باشند. 

تجربه عملی: گزارش سال 2008 هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای 
سهامی عام درباره چهار سال اول بازرسی از مؤسسه های بزرگ و راهکارها

در دســامبر 2008، هیئت نظارت، گزارش خالصه ای از یافته های خود در بازرسی از هشت 
مؤسســه حسابرســی بزرگ ثبت نام شــده در هیئت را منتشــر کرد، که از زمان شروع برنامه 
بازرســی کامل در سال 2004، هر سال بازرسی شــدند19. در مجموع، تعهد این مؤسسه ها 
به بهبود کیفیت حسابرســی مشــهود بود. برخی از مسائل مورد اشاره در این گزارش به شرح 

زیر است. 
هیئت نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام، به کاســتیهایی در برخی از حوزه های 
بســیار مهم حسابرســی نظیر جنبه های خاصی از شــناخت درامد، و برخی انــواع براوردهای 
مدیریت، پی بــرد. همچنین کاســتیهایی در برنامه ریزی حسابرســی و ارزیابــی نتیجه های 
حسابرســی، وجود داشــت. افزون بر این، تعجب آور نیســت که بدانید در جاهایی که رهنمود 
حســابداری در حال تحول اســت و کاربرد اصول حســابداری دردسرزاســت )برای نمونه، در 
اندازه گیری ارزش منصفانه(، این کاســتیها ادامه داشتند. برخی از کاستیها در مواردی مشاهده 

شدند که مشکلها پیچیده و به کارگیری قضاوت دشوار بود. 
با وجود تداوم کاستیها، نشانه های بهبود هم دیده می شدند. در حوزه های حسابرسی خاص 
)مانند روشــهای تحلیلی(، همچنان شاهد کاستیهایی بودیم، ولی ماهیت آن کاستیها در چهار 
ســال اول بازرســی کامل، محدود شد، که نشان می دهد حسابرســان به الزامهای حسابرسی 

توجه بیشتری داشتند؛ هرچند که در برخی موارد، توجه بیشتری نیاز است. 
در خالصه گزارش دسامبر 2008 از یافته های بازرسی مؤسسه های بزرگ، گامهای برخی از 
مؤسســه ها برای رفع کاستیهای کنترل کیفی توضیح داده شده اند. این گامها گستردگی و تنوع 
اقدام مؤسسه های مختلف برای بهبود عملکرد حسابرسی در پاسخ به یافته های بازرسی هیئت 

را نشان می دهند. 
براساس مفاد قانون ساربنز-آکسلی، در صورتی که هیئت تشخیص دهد مؤسسه ای در طول 
12 ماه از تاریخ گزارش بازرسی، به شکل مناسبی در پی رفع عیب است، عیبهای کنترل کیفی 
را به طــور عمومی اعالم نمی کنــد. تا به این لحظه، با وجود اعالم عمومی بیش از 50 گزارش 
بازرسی، بخش زیادی از مؤسســه ها برای رفع عیبهای شناسایی شده در کنترلهای کیفیشان، 

تالشهای خوبی کرده اند.
معنی این حرفها چیســت؟ با وجود این که شاهد پیشــرفت خوبی هستیم، کارهایی هم 
هســتند که باید انجام شــوند. هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای ســهامی عام و سایر 

رسواییهای مالی

باعث شدند 

نظام بررسی

همپیشگان حسابرسان

اعتبارش را در

سراسر دنیا

از دست بدهد
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مقرراتگذاران حسابرسی، نقش مهمی در ترغیب مؤسسه ها به 
اصالح کاســتیهای کنترل کیفی و به کارگیری برنامه های بهبود 
مستمر دارند. برنامه های نظارتی فشرده اما با دست باز هیئت، 
یکی از راه های اصلی تحقق مأموریت مشترک نهادهای نظارتی 
است؛ یعنی حفاظت از منافع سرمایه گذاران و منافع عمومی20 
در تهیه گزارشهای حسابرسی مستقل، منصفانه و آگاهی بخش. 

گفتمان درباره اصالح گسترده تر انتظام بخشی
همانطور که اشــاره شــد، بازارهــای مالــی در ایاالت متحد و 
کشــورهای دیگر در ســال 2008 با افت شدیدی روبه رو شد و 
انتظــار می رود این بی ثباتی تا مدتی نیز پابرجا باشــد و شــاید 
طوالنی تر هم باشــد. این افــت که در ابتــدا در بازارهای وام 
رهنی خود را نشان داد، شامل ابهام داخلی و بین المللی درباره 
ارزش گذاری شــرکتها، داراییهای آنها، و معامله های بازار آنها 
می شــد. کاهش ارزش، ابهــام دربــاره ارزش واقعی، و درک 
نکردن پیامدهای خطرناک برخی ابزار استفاده شــده از ســوی 
مشارکت کنندگان بازار، بر سایر ابزار، بازارها و صنایع نیز تأثیر 

داشته است. 
افت شــدید وضعیت مالی و ارزش بازار بسیاری از شرکتها، 
این ضرورت را موجب شد که مؤسسه های حسابداری عمومی 
مراقبت بی ســابقه ای در اجرای حسابرســیهای ســال 2008 
داشته باشــند و هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی 
عام نیز باید در بازرسی این حسابرسیها در فصل بازرسی سال 

2009، دقت بیشتری به عمل آورد. 
این وضعیت مالی باعت ایجاد بحثهای داغی در واشــنگتن 
درباره ســاختار و اثربخشی چارچوب انتظام بخشی هیئت شده 
است. پرسشــها و نگرانیهای متعددی هســت که باید به آنها 
بپردازیم. یکی از علتهای بنیادی این بحران را می توان ناشی 
از خود جریان ســرمایه دانست )یعنی ســرمایه ممکن است و 
باید به سهولت و آزادانه بین کشورها جریان داشته باشد(. این 
جریان، حامی ایجاد و توزیع محصولهای مالی است؛ در عین 
حال، پدیدآمدن ریســکهای نظام مند در خــارج از واحدهای 
تجاری زیرنظارت را آســان می ســازد. همین موضوع نشان 
می دهد که وقتی قرار اســت بنشینیم و درباره ساختار چارچوب 
انتظام بخشــی تجدیدنظر کنیم، باید خود را در جایگاهی قرار 

دهیم که بتوانیم ریســکهای نظام مند نوپدید را بهتر شناسایی 
و پایش کنیم.

این واقعیــت که در امریکا پنج ســازمان بانکــداری دولت 
مرکــزی در زمینــه قانونگذاری بــرای بانکها، مؤسســه های 
پس انــداز و اتحادیه هــای اعتباری مــوازی کاری می کنند، به 
بهترین شکل گویای مشکلهای »ساختار« مقرراتگذاری مالی 
امریکاســت. باالتر از همه اینها، مقررات ایالتی بســیاری نیز 

برای مؤسسه های سپرده گذاری وجود دارد. 
افزون بر این، ســازمانهای جداگانــه ایالتی و مرکزی به طور 
کلــی جدا، بــرای نظارت بــر صــدور و معاملــه اوراق بهادار 
شرکتهای سهامی عامی و گزارشگری مالی این شرکتها داریم، 
و با ایــن حال، مقرراتگــذار دیگری نیز بــرای بازارهای آتی 
داریم. سازمانهای بیمه نیز زیر نظر 50 سازمان ایالتی و بدون 
نظــارت دولت مرکزی عمل می کنند. و همچنان به فهرســت 

این مشکلها می توان اضافه کرد. 
بیشــتر ســازمانهای انتظام بخشــی امریــکا، در پاســخ به 
یک بحــران مالی خاص تأســیس شــده اند و با گــذر زمان، 
مسئولیتهایشــان گسترش یافته، به اشــتراک گذاشته شده و یا 
اصالح شده است. تعداد روبه رشدی از خط مشی گذاران به این 
نتیجه رسیدند که احکام سازمانهای انتظام بخشی باید تسهیل 
و تجدید شــوند. این موضوع شــامل لزوم بررســی وضعیت 
نابسامان و غیرشفاف برخی ابزار مالی و معامله ها نیز می شود. 

 نتیجه گیری
در طول ســال 2009 و پــس از آن، خط مشــی گذاران درگیر 
بحثهای جامعــی خواهند شــد که ممکن اســت اصالحهای 
مهمی در چارچوب انتظام بخشــی کنونی در پی داشــته باشد. 
از این گفتگوها باید اســتقبال کرد و باید انتظار داشــت هیئت 
نظارت بر حســابداری شرکتهای سهامی عام نیز در این بحثها 
شــرکت کند. پذیرش و به کارگیری چنین اصالحهایی ممکن 
است چندین ســال طول بکشد، ولی باید از همین حاال دست 

به کار شد.
باید گفت که بحث درباره ســاختار انتظام بخشی و اثربخشی 
آن، همــواره بر نیاز به وجود ثبات مالی، متمرکز بوده اســت: 
این که ثبات مالی به چه معناســت، چــه عواملی در آن دخیل 
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هســتند، و نقش مهم دولت، بانکها و وام گیرندگان در حمایت 
از اقتصاد چیســت. درحالی که میزان فعلــی دخالت دولت در 
بازارهای ســرمایه ممکن اســت برای بســیاری از طرفداران 
»بازارهای آزاد« ناخوشــایند باشــد، ولی درک روبه رشــدی از 
وابســتگی متقابل نامحســوس ولی درخورتوجه بین بازارها و 
بخشــهای تجاری و بین مصرف کنندگان و ســرمایه گذاران و 
اقتصاد، وجود دارد. این مســائل پیچیده مرتبط با ثبات مالی، 
مسائلی جهانی هســتند که متفکران برجسته در امریکا و سایر 

کشورها به  درستی به آنها توجه نشان می دهند. 
در نشســت گــروه 20 در نوامبــر ســال گذشــته، برخی از 
حوزه هایی که به اصالح نیاز داشتند، شناسایی شدند. خروجی 
نشســت آینده در دوم آوریل امیدوارکننده اســت. درحالی که 
بیشتر مسائل مطرح شــده در بیانیه آن نشست به طور مستقیم 
به مسائل مرتبط با نظارت بر حسابرسان نپرداخته بودند، ولی 
برخی مضمونهای اصلی، شامل شفافیت، پاسخگویی و تعهد 
به افزایش همکاری در زمینه انتظام بخشی بین المللی به کار ما 

مربوط بودند. 
اگر پیشــتر متوجه این مســائل نبودیــم، رویدادهای جاری 
نشــان از لزوم گفتگو و همکاری بین المللی بین مقرراتگذاران 
هســتند. نکته مهم دیگر آن است که رویدادهای فعلی، حامل 
این پیام واضح است که تالشهای ما باید به افزایش یکپارچگی 
و شــفافیت بــازار منجر شــوند. بنابراین گروه 20 را تشــویق 
می کنیم تا جســورانه فکر کنند و از حرکتهایی که به پیشــرفت 

همکاری بین المللی و شفافیت می انجامد، حمایت کنند. 
حسابرســان و حرفه حســابداری نقش مهمــی در تضمین 
یکپارچگی بازارهای ســرمایه در سراســر جهان ایفا می کنند: 
عموم مردم به آنها اعتماد می کنند. هیئت نظارت بر حسابداری 
شرکتهای سهامی عام همواره برنامه هایش را در راستای پاسخ 
به ریســکهای حسابرسی ایجادشده از ســوی بازارهای مالی 
تغییــر می دهد. به وظیفه مــان در حفاظت از ســرمایه گذاران 
به طور کامل متعهد هســتیم و در ایــن راه، از اختیارمان، یعنی 
بازرسی، اســتانداردگذاری و اجرای احکام، استفاده می کنیم تا 
گزارشهای حسابرســی منصفانه، آگاهی دهنده و مستقل ارائه 
شــوند. نهادهای نظارت بــر حسابرســی در گفتگوی جهانی 
درباره ریســک حسابرسی مشــارکت می کنند و باید به تقویت 

سازوکارهای همکاری ادامه دهند.
در پایــان باید بگویم ســطح همکاری کــه هیئت نظارت بر 
حسابداری شرکتهای ســهامی عام و کمیسیون سرمایه گذاری 
و اوراق بهادار استرالیا بدان دست یافته اند، مایه افتخار است و 

امیدوارم این ارتباط در سالهای آینده قوی تر شود.

پانوشتها:
1- Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB)
2- Financial Regulatory
3- Subprime Mortgages
4- Securitized Products
5- Audit Practice Alert
6- Audit Practice Alert No. 3, Audit Considerations in the 
Current Economic Environment (December 5, 2008)
7- Independent Public Accountants
8- FDIC Improvement Act
9- Independent Audit Oversight
10- See Characteristics of Mutual Fund Investors, 2008 
(Investment Company Institute), available at http://www.
ici.org/pdf/rpt_profile09.pdf
11- See The Financial Stability Review, March 2008, 
Market Risk in the Household Asset Portfolio (Reserve 
Bank of Australia), available at:  http://www.rba.gov.
au/PublicationsAndResearch/FinancialStabilityReview/
Mar2008/Html/box_d.html
12- Audit Failures
13- Australian Securities and Investments Commission 
(ASIC)
14- Financial Stability Forum
15- International Forum of Independent Audit Regulators 
(IFIAR)
16- ایــن گفت وگو از طریق شــش شــبکه بزرگ حسابرســی جهانی انجام 
می شود که کمیته خط مشی عمومی جهانی(GPPC)  را تشکیل می دهند.

17- تعداد کارکنان هیئت در سال 2018 حدود 8500 نفر است.
18- Review Engagements
19- گــزارش ســالهای 2004، 2005، 2006 و 2007 هیئــت نظــارت بر 
حسابداری شرکتهای سهامی عامی درباره مؤسسه هایی که ساالنه در امریکا 

بازرسی شدند.
20- Public Interest

منبع:
Olson Mark W., The Audit Profession and the Evolu-
tion to Independent Oversight, www.pcaobus.org, 2009
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