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به میز گفتگوی حسابرس خوش آمدید. ابتدا تصویری ارائه کنید که 
چه مراجعی در وضعیت و شرایط کیفیت حسابرسی در ایران نقش 
دارند؟ و نقش و سهم هر کدام در پیشرفتها و کاستیهای احتمالی 

چه بوده است؟

محمدسعید اصغریان
کیفیت حسابرسی زیرتاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که به طور کلی می توان 

آن را از دو بعد خارج از حرفه و درون حرفه بررسی و ارزیابی کرد. 
شــرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی فعلی کشورمان از عوامل موثر 
بر کیفیت حسابرســی هســتند که بدون درنظر گرفتن آنها نمی توان انتظار 
کیفیت مطلوب حسابرســی را داشت. نبود قانون و مقررات جامع در حوزه 
حسابرســی ، نبود شناخت الزم از حرفه حسابرسی به طوری که حسابرسی 
در حال حاضر فقط براســاس الزام قانونی انجام می شــود و هنوز پذیرش 
عمومی نیافته ، حق الزحمه پایین حسابرسی در مقایسه با حق الزحمه سایر 
خدمات حرفه ای و همچنین نسبت به هزینه های صاحبکاران حسابرسی ، 
مشکالت تربیت نیروی انسانی کارامد در حوزه های دانشگاهی و به همین 
ترتیب می توان فهرســت بلند باالیی از عوامل متعدد برون حرفه ای موثر 
بر کیفیت حسابرســی را نام برد. بنابراین، مراجع تدوین قوانین و مقررات 
بیشــترین نقش را در کیفیت حسابرســی به عهده دارند. قوانین و مقررات 
مزبــور طیف وســیعی از آنها را در بر می گیرد که به طــور نمونه می توان از 

عوامل بیرونی و درونیعوامل بیرونی و درونی
 موثر بر کیفیت حسابرسی موثر بر کیفیت حسابرسی

محمدسعید اصغریان 
حسابدار رسمی و شریک 

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
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الزام تمام واحدهای اقتصادی به انجام حسابرســی ، چگونگی 
اعطــای صالحیت به حســابداران رســمی ، ضوابط تشــکیل 
موسسه های حسابرســی و ادامه فعالیت آنها و نحوه نظارت بر 

کار حسابرسان نام برد. 
همچنین، نقش ســازمان بورس و اوراق بهادار و تا حدودی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان نهادهای ناظر 
بر کیفیت کار حسابرسان منتخب را نباید نادیده گرفت. سازمان 
بورس و اوراق بهادار در چارچوب دســتورعمل موسســه های 
حسابرســی معتمد ســازمان مصوب شــورای عالــی بورس و 
اوراق بهــادار، وظایف نظارتی خــود را از طریق اداره متبوع و 
کمیته های تخصصی انجام می دهد. این امر موجب شــده که 
حسابرســان معتمد ســازمان بورس با توجه به طیف گسترده 
استفاده کنندگان از گزارشهای حسابرسی شرکتهای سهامی عام 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین نظارت سازمان 
بر گزارشهای حسابرسی صادرشده ، دقت و مراقبت بیشتری را 
در رعایت استانداردهای حسابرسی در فرایند حسابرسی به کار 
گیرند. عالوه بر آن، ضوابط پذیرش موسســه های حسابرسی 
و شــرکا و مدیــران آن به عنوان حســابرس معتمــد بورس و 
همچنین طبقه بندی موسســه های حسابرسی توسط سازمان 
بورس موجب شده که حسابرســان متقاضی پذیرش به عنوان 
حســابرس معتمد، خود را با آن شرایط تطبیق دهند و این خود 

موجب ارتقای کیفیت حسابرسی شده است. 
از نگاه درون حرفه ای باید از ســازمان حسابرســی و جامعه 
حســابداران رســمی ایران  به عنوان مراجع تاثیرگذار بر حرفه و 
کیفیت حسابرســی نام برد. سازمان حسابرسی به عنوان مرجع 
قانونی تدوین اســتانداردها، نقش بســیار مهمــی را با تدوین 
اســتانداردهای حسابداری و حسابرســی و به روزاوری آنها در 
این زمینه ایفا کرده اســت. عالوه بر آن، سازمان حسابرسی با 
توجه به ساختار تشکیالتی منسجم به واسطه جایگاه قانونی و 
قدمت آن، نقش موثری در تدوین دستورعملهای گزارشگری 
و حسابرســی داشته؛ به طوری که در حال حاضر نیز تعدادی از 
موسسه های حسابرسی از این دستورعملها در فرایند حسابرسی 
اســتفاده می کنند. ضمن آن که ســازمان حسابرسی در تربیت 
نیروی انسانی متخصص نقش سازنده ای داشته؛ به نحوی که 
بسیاری از مدیران سازمان حسابرسی پس از خروج از سازمان 

با تشکیل موسسه حسابرسی، ادامه فعالیت می دهند. 
موضــوع بازبینــی کیفیت حسابرســی از طریــق نظارت بر 
موسسه های حسابرسی از ابتدای تاســیس جامعه حسابداران 
رســمی ایران و از سالهای 1381 و 1382، در دستور کار ارکان 
جامعه حسابداران رسمی ایران قرار داشته است. نظارت بر کار 
حسابرسان از طریق کارگروه کنترل کیفیت جامعه و با همکاری 
حسابرســان عضــو جامعــه و مراجعه به محل موسســه های 
حسابرسی انجام می شــود. این نظارت شامل بررسی عمومی 
و ارزیابی ســاختار و تشکیالت موسســه حسابرسی به منظور 
اطمینــان از توانایی موسســه جهت ارائه خدمــات حرفه ای و 

همچنین رعایت آیین و اخالق حرفه ای است. 
در بازدید ســاالنه نیز حداقــل یک پرونده حسابرســی کار 
انجام شــده انتخــاب و فرایند حسابرســی مــورد بازبینی قرار 
می گیــرد. عالوه بــر آن، موسســه های حسابرســی ملزم به 
بارگذاری اطالعات تمامی قراردادهای منعقدشــده خود ظرف 
مدت یک هفته در سامانه ای هستند که به همین منظور توسط 
جامعه حسابداران رســمی ایران طراحی شده است. افزون بر 
آن نیز گزارشــهای صادرشــده این قراردادها باید ظرف مهلت 
تعیین شده پس از انتشــار گزارش، در سامانه بارگذاری شوند. 
این اطالعات به طور مستمر توسط مسئوالن مربوط در جامعه 
بررســی و ایرادهای آن به موسســه های حسابرسی منعکس 
می شــود. نظارت و کنترلهای یادشــده موجب ارتقای ســطح 

مراقبتهای حرفه ای در موسسه های حسابرسی شده است.
بدیهی اســت نظارت مســتمر و توسط اشــخاص حرفه ای 
مستقل تمام وقت به غیر از همپیشــگان، باعث ارتقای کیفیت 
حسابرسی در سازمان حسابرســی و موسسه های عضو جامعه 

حسابداران رسمی ایران خواهد شد. 

در  کیفیت  کنترل  عنوان  با   1 شماره  استاندارد  الزامهای 
خدمات  سایر  حسابرسی ،  خدمات  ارائه کننده  موسسه های 
استاندارد  همچنین  و  مرتبط  خدمات  و  اطمینان بخشی 
حسابرسی 220 با عنوان کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات 
انتظارهای  و  نیازها  پاسخگوی  اندازه  چه  تا  تاریخی  مالی 
جریان  در  است؟  بوده  ایران  در  حسابرسی  ذینفعان 
به کارگیری چه کاستیها و کمبودهایی در آنها دیده شده است؟ 
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محمدسعید اصغریان
همان گونه که در مقدمه استاندارد کنترل کیفیت 1 درج شده، 
مسئولیتهای  درباره  الزم  راهنماییهای  ارائه  استاندارد  هدف 
حسابرسی  برای  آن  کیفیت  کنترل  سیستم  مورد  در  موسسه 
خدمات  سایر  و  تاریخی  مالی  اطالعات  اجمالی  بررسی  و 
یک  مهم  اجزای  است.  مرتبط  خدمات  و  اطمینان بخشی 
سیستم کنترل کیفیت که باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر 

تبیین شده است:
الف- مسئولیتهای مدیریت درباره کیفیت در درون موسسه،  

ب- الزامهای اخالقی،
پ- پذیرش و ادامه کار،

ت- منابع انسانی،
ث- اجرای کار، و

ج- نظارت.
همچنیــن، عناوین اصلی اســتاندارد حسابرســی 220 که 
هدف آن ارائه راهنماییهای الزم درباره مسئولیتهای مشخص 
کارکنان موسســه حسابرسی در مورد روشــهای کنترل کیفیت 
حسابرسی اطالعات مالی تاریخی است، شامل بخشهای زیر 

است:
الف- مسئولیتهای مرتبط با کیفیت حسابرسی،

ب - الزامهای اخالقی،
کارهای حسابرسی  و  با صاحبکار  رابطه  تداوم  و  پذیرش  پ- 

ویژه،
ت- تعیین گروه حسابرسی،

ث- انجام کار، و
ج- نظارت.

محصول کار حسابرســان، گزارشــهای حسابرســی اســت 
که براســاس اســتانداردهای حسابرســی و همچنین رعایت 

استانداردهای کنترل کیفیت به شرح باال صادر می شود. 
انتظارهای ذینفعان حسابرســی از گزارشــهای حسابرســی 
با توجــه به کاربردی که بــرای ایشــان دارد به دالیل مختلف 
متفاوت است. به طور نمونه، مدیران واحدهای مورد رسیدگی 
و به خصــوص واحدهای تجاری که مالکان آن خود مدیر واحد 
هســتند، انتظار متفاوتی از سایر اســتفاده کنندگان در مقایسه 
با اعطاکننده تســهیالت مالی به واحد تجاری دارند. به همین 

ترتیب، ســایر ذینفعان ممکن اســت به دنبال خواســته های 
دیگری از حسابرســی باشــند. بنابراین، حسابرسان صرفنظر 
از نگرش و خواســته های متفاوت ذینفعــان باید در چارچوب 
استانداردهای حسابرســی و به خصوص استانداردهای کنترل 
کیفیت، فرایند حسابرســی را به گونه ای اجرا کنند که محصول 

کار منافع تمام گروه های مختلف کاربران آن را در برگیرد.
و اما در اجرای استانداردهای کنترل کیفیت، محدودیتهایی 
در عمــل وجــود دارد کــه اندازه موسســه های حسابرســی ، 
مدون نبــودن ســازوکارهای کنتــرل کیفیت کــه اگرچه بخش 
عمده ای از آن در عمل به کار گرفته می شــود، اطالع رســانی 
و آگاهی از آن در ســطح کارکنان حسابرســی و انتظارهایی که 
از ایشــان وجود دارد به درستی منتقل نمی شــود و در نتیجه، 
نظارت بر کار گروه های حسابرســی از کارایــی الزم برخوردار 

نبوده، از جمله این موارد است. 
پایین بــودن حق الزحمــه حسابرســی و در نتیجــه درامــد 
موسســه های حسابرسی که موجب شــده در پذیرش کار دقت 
الزم صــورت نگیــرد، از مــوارد دیگر محدودیــت در رعایت 
استانداردهای کنترل کیفیت است. عالوه بر آن، افزایش نیافتن 
حق الزحمه های حسابرســی باعث شــده که استخدام کارکنان 
حرفه ای در موسســه های حسابرســی به ســختی انجام شود 
و حفــظ و نگهداری کارکنــان آموزش دیده و رتبه های ارشــد 
حسابرسی به دشــواری صورت گیرد. موارد مزبور موجب شده 
که رعایــت الزامهای اســتانداردهای کنتــرل کیفیت در عمل 
به ســمت شکل گرایی متمایل شود. با توجه به موارد پیش گفته 
ضرورت تدوین اســتانداردهای کنترل کیفیت جداگانه براساس 
معیارهای متفاوت ازجمله اندازه  موسســه و صاحبکاران، نوع 
صنعت، نحوه مدیریت و نــوع مالکیت صاحبکاران، ضروری 

به نظر می رسد. 

پیش نویسهای  در  مطرح شده  مهم  تغییرات  درباره 
توضیح  جدید  کیفیت  مدیریت  بین المللی  استانداردهای 

دهید.

محمدسعید اصغریان
تغییرات مهم مطرح شده به طور خالصه به شرح زیر است:

1- سیستم کنترل کیفیت موسسه متناسب با وضعیت، شرایط 
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و براساس میزان ریسک پذیری موسسه  و ماهیت نوع خدماتی 
که ارائه می کند، طراحی و پیاده شود. 

2- شرایط و وضعیت موسسه و همچنین نوع خدماتی که ارائه 
می کند، در طول زمان ممکن است تغییر کند؛ بنابراین سیاستها 

و روشهای کنترل کیفیت نیز متناسب با آن باید تغییر کند.
3- طراحی ، استقرار و به کارگیری سیستم کنترل کیفیت مبتنی بر 
پویا  کیفیت سیستمی  کنترل  است. سیستم  قضاوت حرفه ای 

است و اجزای آن به هم پیوسته اند. 
4- در تغییرات انجام شده، تاکید بر مدیریت کیفیت است که بر 

پایه هشت عامل اصلی بنا شده است. این عوامل عبارتند از:
الف- راهبری و نظارت و مسئولیت پاسخگویی در قبال کیفیت، 

ب- فرایند ریسک پذیری موسسه و ارزیابی آن،
پ- الزامهای اخالقی مرتبط،

خدمات  ارائه  و  صاحبکار  با  ارتباط  تداوم  و  کار  پذیرش  ت- 
خاص، 

ث- اجرای کار،
ج- منابع انسانی ، فناوری اطالعات و فراهم کردن زمینه های 

الزم جهت انجام کار،
چ- تبادل اطالعات، و

فرایند  و  سیستم  استقرار  و  طراحی  ارزیابی  نظارت،  ح- 
بازنگری.

بیشتر عوامل یادشده در باال در استانداردهای کنترل کیفیت 

فعلــی پیش بینی شــده و دو عامل جدید به اجــزای مدیریت 
کیفیت اضافه شده است. این موارد شامل فرایند ریسک پذیری 

موسسه و تبادل اطالعات است. 
در فرایند ریســک پذیری این گونه عنوان شــده که موسسه با 
توجه به اندازه ، شرایط و وضعیت موجود، نوع خدمات ارائه شده و 
میزان ریسک پذیری ، اهداف مدیریت کیفیت را تعیین ، ریسکهای 
مرتبط را شناسایی و ارزیابی کرده و براساس آنها سیستم مناسب 
کنتــرل کیفیــت را طراحی و پیــاده کند. عالوه بر آن، سیســتم 
طراحی شــده با توجه به بازخوردهایی که از اجرای آن به دســت 
می آید، بازنگری و اصالح شــود. تبادل اطالعات عامل دیگری 
است که به اجزای سیستم کنترل کیفیت اضافه شده است؛ بدین 
معنی که عالوه بر اهداف و روشهای کنترل کیفیت که برای گروه 
حسابرسی توصیف می شــود، اطالعات مرتبط با ریسکهایی که 
موسســه در فرایند کنترل کیفیت با آن مواجه می شــود به صورت 
دوطرفه با گروه حسابرســی مطرح و مبادله شــود. همچنین در 
موارد ضروری ریســکهای اجرای کار با ذینفعان و اشخاص خارج 

از موسسه مطرح و در میان گذاشته شود. 

تغییر استانداردهای کیفیت و تغییر رویکرد استانداردها 
به کیفیت تا چه اندازه عاملی ضروری برای بهبود کیفیت 
در  مهمی  تغییرات  چه  است؟  ایران  در  حسابرسی 

استانداردهای کنونی ایران مورد نیاز است؟

محمدسعید اصغریان
حسابرسی  موسسه های  وضعیت  کنترل  ساالنه  بررسی  نتایج 
توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، نشان دهنده آن است که 
از موسسه های  سیاستها و روشهای کنترل کیفیت در بسیاری 
حسابرسی تدوین و مستند نشده است. اگرچه در اجرای عملیات 
کیفیت  کنترل  استانداردهای  الزامهای  از  بخشی  حسابرسی 
روشهای  به خصوص  مستند  روشهای  نبود  می شود،  رعایت 
کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی، مانع دستیابی 
تغییر  است.  شده  کیفیت  کنترل  استانداردهای  اهداف  به 
استانداردهای کیفیت به مدیریت کیفیت ریسک محور براساس 
ذینفعان  گستردگی  و  خدمات  ماهیت  و  نوع  موسسه ،  اندازه 
حسابرسی  موسسه  که  ریسکهایی  پوشش  ضمن  حسابرسی ، 
در  که  فرایند حسابرسی  که  باعث می شود  است،  مواجه  آن  با 

نظارت مستمر 

توسط اشخاص حرفه ای مستقل تمام وقت 

به غیر از همپیشگان 

باعث ارتقای کیفیت حسابرسی 

خواهد شد
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برخی از کارها به صورت شکلی به منظور براورده کردن الزامهای 
استانداردها انجام می شود از این حالت خارج و براساس مدیریت 

کیفیت ریسک پذیر توجه بیشتری به محتوا شود.
طبق استانداردهای کنترل کیفیت، برای هر کار باید یک مدیر 
مســئول کار انتخاب شود. طبق اساســنامه نمونه موسسه های 
حسابرسی، گزارشــهایی که در مورد انجام خدمات حرفه ای به 
صاحبکار ارائه می شود، باید توسط حداقل دو نفر از شرکا یا یک 
نفر از شــرکا و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در اختیار 
موسسه بوده و مســئولیت انجام کار را برعهده داشته اند، امضا 
و ممهور به مهر موسســه انتشار یابد. با توجه به این که حداقل 
نیمی از موسسه های حسابرسی دارای سه شریک هستند و در 
کار خدمات حرفه ای، دو نفر از شرکا با امضای گزارش مسئولیت 
آن را پذیرفته اند، در نتیجه این موسســه ها در تعیین شخصی 
مستقل از امضاکنندگان گزارش به عنوان مسئول کنترل کیفیت، 
با مشــکل مواجه هستند. طبق اســتانداردهای کنترل کیفیت، 
هر یک از مدیران واجد شــرایط موسسه به غیر از مدیر مسئول 
کار به رغم امضای گزارش می تواند وظایف بررسی کننده کنترل 
کیفیــت کار را انجام دهــد. این موضوع در حــال حاضر محل 
مناقشه اســت که باید در اســتانداردهای کنترل کیفیت به نحو 

مناسبی تبیین و مشخص شود.

بازبینی کننده کیفیت حسابرسی چه نقشی در بهبود کیفیت 
قرارداد حسابرسی دارد و از چه ویژگیها و شایستگیهایی 

باید برخوردار باشد؟ 

محمدسعید اصغریان
کیفیت  بررسی کننده  کیفیت،  کنترل  مدیریت  استاندارد  طبق 
حسابرسی عالوه بر ویژگیهایی که برای حسابداران رسمی در 
اصول بنیادی اخالق و رفتار حرفه ای برشمرده شده ، باید دارای 
توانایی ، تخصص و تجربه کافی در این زمینه باشد. وی باید 
مسئولیت پذیر بوده و اختیار الزم را در انجام کار محول شده در 
مدت زمانی معقول و قبل از اتمام کار، داشته باشد، همچنین 
در مباحث و مشاوره هایی که از طرف گروه های منصوب شده در 
کار مطرح می شود، نقش فعالی ایفا کند و قادر به ارائه راهکار 
و راهنماییهای الزم به گروه کاری باشد. بررسی کننده کیفیت 
را در دوره های  کار  انجام  کارهایی که خود مسئولیت  نباید در 

گذشته به عهده داشته ، بالفاصله منصوب شود. 
الزامهای استاندارد مدیریت کنترل کیفیت اگرچه باعث افزایش 
کیفیت کار و افزایش اعتباربخشــی آن می شود، موجب افزایش 
هزینه های انجام کار شــده و فقط در موسسه های بزرگ قابلیت 
اجرا دارد. همان گونه که اشاره شد، حداقل نیمی از موسسه های 
عضو جامعه حســابداران رســمی با حداقل شــرکای ممکن در 
حال فعالیت هســتند. شــاید الزامهای این قبیل استانداردها و 
همچنین ســایر چالشهایی که موسسه های کوچک با آن روبه رو 
هســتند، باعث بزرگ شدن موسسه ها از طریق ادغام و یا جذب 

حسابداران رسمی در موسسه های بزرگ تر شود.

و  باشد  داشته  باید  مهمی  ویژگی  چه  بازبینی  فرایند 
خروجی این فرایند چه باید باشد؟

محمدسعید اصغریان
کنترل  استانداردهای  کارهای حسابرسی طبق  کیفیت  بررسی 
کیفیت در دو مرحله انجام می شود. یک بررسی در حین انجام 
کار و قبل از صدور گزارش انجام می شود و بررسی دیگر، پس 
از صدور گزارش و تکمیل پرونده ها صورت می گیرد. بنابراین، 
ایجاد واحدی جداگانه در موسسه های حسابرسی زیر مسئولیت 
شخصی مستقل از شرکای مسئول کارها، الزامی است. نتایج 
از  که  باشد  به گونه ای  باید  کار  انجام  حین  در  کیفیت  بررسی 
کافی کسب شود.  اطمینان  مناسب  گزارش حسابرسی  صدور 

فرایند بررسی باید شامل ارزیابی مدارک زیر باشد:

ایجاد واحد سازمانی مستقل 

در موسسه های حسابرسی 

به عنوان واحد کنترل کیفیت 

اجتناب ناپذیر است
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1- پذیرش کار و رعایت استقالل با توجه به الزامهای مقرراتی،
2- مکاتبه با حسابرس قبلی و دریافت اطالعات الزم از وی و 

ارتباط با سایر حسابرسان گروه در صورت لزوم،
کلی  راهبرد  تعیین  و  دوم  مدیر  و  کار  مسئول  مدیر  تعیین   -3

انجام کار،
4- براورد ساعات کار و تعیین حق الزحمه حسابرسی و تنظیم و 

مبادله قرارداد با صاحبکار،
5- تعیین گروه کار و استقالل اعضای گروه حسابرسی،

6- شناخت، برنامه ریزی و زمان بندی انجام کار حسابرسی،
توسط  شده  انجام  کارهای  بررسی  و  نظارت  سرپرستی ،   -7

مسئولین انجام کار،
چگونگی  و  کار  جریان  در  شناسایی شده  عمده  ریسکهای   -8

برخورد با آن ریسکها،
9- قضاوتهای به عمل آمده در مورد اهمیت و ریسکهای عمده،
موضوعهای  مورد  در  انجام شده  مشاوره های  مستندات   -10
قضاوتهای  وهمچنین  انجام شده  نتیجه گیریهای  و  پیچیده 

انجام شده در مورد موضوعهای مبهم و بحث برانگیز،
11- میزان اهمیت تحریفهای اصالح شده و نشده شناسایی شده 

در جریان کار و چگونگی حل وفصل آنها،
12- تکمیل کار و مدارک بررسیهای مدیر مسئول کار و مدیر 

دوم امضاکننده گزارش، و
13- موضوعهایی که الزم بوده به اطالع ارکان راهبری شرکت 

برسد.
بررســی کیفیت کار پس از اتمام آن به طــور معمول پس از 
تکمیــل پرونده های حسابرســی انجام می شــود تــا اطمینان 
حاصل شــود تا تمام نکته های معوق تعیین تکلیف شده باشد. 
نقــاط ضعف مشاهده شــده باید به اطالع مدیر مســئول کار و 

شرکای موسسه برسد. 

چالشهای به کارگیری استاندارد جدید )مدیریت کیفیت( 
چیست؟

محمدسعید اصغریان
طبق  شد،  اشاره  پیشین  پرسشهای  به  پاسخ  در  که  همان گونه 
به غیر  نباید  کیفیت  بررسی کننده  کیفیت،  استانداردهای مدیریت 

انجام کار  بازبینی کیفیت، مسئولیتی دیگری جهت  از مسئولیت 
داشته باشد. ساختار موسسه های حسابرسی بخش خصوصی از 
نظر تعداد شرکا و مدیران واجد شرایط در حال حاضر به گونه ای 
است که امکان ایحاد یک واحد مستقل جهت انجام وظایف کنترل 
استاندارد،  الزامهای  رعایت  که  آن  ضمن  ندارد.  وجود  کیفیت 
هزینه هایی را به موسسه ها تحمیل می کند که تامین آن از طریق 
افزایش حق الزحمه های حسابرسی در شرایط فعلی ، در حالی که 
با  متناسب  حق الزحمه  افزایش  جهت  صاحبکاران  متقاعدکردن 

نرخ تورم به سختی صورت می گیرد، ممکن نخواهد بود. 

آیا در استاندارد کنترل کیفیت )استاندارد فعلی( استفاده 
به خوبی  حسابرسی  موسسه های  توسط  فناوری  از 

پیش بینی شده است؟

محمدسعید اصغریان
کنترل  استانداردهای  در  نه تنها  اطالعات  فناوری  از  استفاده 
در  اطالعات  فناوری  از  بلکه  نشده ،  پیش بینی  فعلی  کیفیت 
صورت  در  یا  و  نمی شود  استفاده  حسابرسی  کارهای  زمینه 

استفاده، بسیار محدود و کم اثر بوده است.
استفاده نشدن از فناوری اطالعات در موسسه های حسابرسی، 
استفاده نکردن  از  می توان  ازجمله  که  دارد  مختلفی  دالیل 
تخصص  نبود  روز،  فناوریهای  از  رسیدگی  مورد  واحدهای 
موسسه های  در  اطالعات  فناوری  از  استفاده  زمینه  در  کافی 
حسابرسی ، نداشتن ابزار مناسب و نبود منابع مالی الزم نام برد. 

موسسه های  در  کیفیت  به  پاسخگویی  شما  به نظر 
مورد  در  نهایی  مسئول  و  باشد  باید  چگونه  حسابرسی 

سیستم مدیریت کیفیت چه کسی باید باشد؟

محمدسعید اصغریان
در بند 9 استاندارد کنترل کیفیت 1 عنوان شده که موسسه باید 
درون سازمانی  فرهنگ  ترویج  برای  را  روشهایی  و  سیاستها 
کار می باشد،  اجرای  از  این که کیفیت، جزئی اساسی  مبنی بر 
طراحی و برقرار کند. این گونه سیاستها و روشها باید مدیریت 
نهایی  مسئولیت  پذیرش  به  ملزم  را  موسسه  شرکای  یا 
که  همان گونه  بنابراین  کند.  موسسه  کیفیت  کنترل  سیستم 
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موسسه  کیفیت  کنترل  مسئولیت  شده،  تصریح  استاندارد  در 
با مدیران موسسه و یا به عبارتی با توجه به بزرگ شدن اندازه 
با  کارکنان  تعداد  و  تعداد شرکا  نظر  از  موسسه های حسابرسی 

اعضای هیئت مدیره موسسه حسابرسی است. 
تهیه و تدوین نظام کنترل کیفیت موسســه و دســتورعمل 
انجام کار حسابرســی براســاس آیین اخالق و رفتار حرفه ای ، 
الزامهــای اســتانداردهای حسابرســی  و قوانیــن و مقررات و 
همچنین تدوین ســایر آیین نامه ها و دستورعملهای اجرایی، 
از وظایف مدیران ارشد موسسه های حسابرسی است. امروزه 
ایجاد واحد ســازمانی مســتقل در موسســه های حسابرســی 
به عنوان واحد کنترل کیفیت زیر سرپرســتی یکی از شــرکای 
موسســه که وظایف محول شــده را طبق نظــام کنترل کیفیت 

موسسه انجام دهد و پاسخگو باشد، اجتناب ناپذیر است. 

در استاندارد مدیریت کیفیت بر الزامهایی برای موسسه 
تاکید می شود تا یک سیستم اطالعات و ارتباطات دوطرفه 
در درون موسسه برقرار شود و تمامی کارکنان نسبت به 
این  تبادل اطالعات مسئولیت دارند.  و  جریان اطالعات 
موضوع در استاندارد فعلی )کنترل کیفیت( دیده نمی شود. 
اهمیت سیستم اطالعات و ارتباطات چیست و اثر آن بر 

کیفیت حسابرسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

محمدسعید اصغریان
در  مولفه های مهم  ازجمله  تولید اطالعات مرتبط  و  دستیابی 
کنترل  نظام  است.  اطالعاتی  سیستم  هر  استقرار  و  طراحی 
کیفیت در موسسه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و برای پیاده سازی آن نیاز به ایجاد سیستم اطالعاتی مناسب 
کیفیت  مدیریت  استاندارد  در  است.  موسسه  در  قابل اتکا  و 
دوطرفه  ارتباطات  ایجاد  شامل  سیستم  این  که  شده  مقرر 
به  ارتباطاتی  چنین  باشد.  نیز  برون سازمانی  و  درون سازمانی 
اشخاص برون سازمانی در درک اقدام موسسه برای اثربخشی 
می کند.  کمک  موسسه  کیفیت  مدیریت  سیستم  بهبود  و 
تبادل اطالعات مرتبط و قابل اتکا با گروه حسابرسی، موجب 
در  که  می شود  مسئولیتهایی  و  وظایف  با  ایشان  آشناشدن 
واگذار شده  ایشان  به عهده  کیفیت  مدیریت  مجموعه سیستم 
است. روشهای متعددی برای تبادل اطالعات وجود دارد که 

حضور  و  آموزشی  برنامه های  رویه ها،  دستورعملها،  شامل 
گروه در شبکه های اجتماعی می شود. این موارد باعث افزایش 

مسئولیت پذیری در گروه حسابرسی می شود. 

موسسه  که  می کند  ایجاب  کیفیت  مدیریت  استاندارد 
حسابرسی باید رویکرد مبتنی بر ریسک را برای طراحی ، 
استقرار و عملیاتی کردن اجزای سیستم مدیریت کیفیت 

داشته باشد، منظور چیست؟ 

محمدسعید اصغریان
ملزم  را  موسسه  که  است  فرایندی  ریسک  مبتنی بر  رویکرد 
اندازه ،  به  توجه  با  را  میزان ریسک پذیری موسسه  ابتدا  می کند 
برای  کاربران،  اثرپذیری  و  گستردگی  خدمات،  ماهیت  و  نوع 
اهداف  تعیین  شامل  رویکرد  این  کند.  تعیین  خدمات  انواع 
کیفیت، شناسایی و ارزیابی ریسکهای کیفیت و طراحی و اجرای 
ارزیابی شده   و  شناسایی  کیفی  ریسکهای  رفع  برای  راه حلهایی 
است؛ بدین معنی که سیستم طراحی شده باید به گونه ای باشد که 

موسسه بتواند ریسکهای کیفیت شناسایی شده را مدیریت کند.
ریســکهای کیفیت که مانع دســتیابی بــه مدیریت کیفیت 
می شــود، ناشی از بروز شــرایط و وضعیت نوع خدماتی است 
که موسســه در یک کار خاص انجام می دهد و ممکن است بر 

اهداف کیفیت تاثیرگذار باشند. 
اهــداف کیفی موسســه با توجه به ماهیت، شــرایط، اقتضا 
و نوع کارها تعیین می شــود. اهداف مزبــور نتیجه محور بوده 
و نحوه اجرای آن توســط موسســه تعیین می شــود تــا بتواند 
مقیاس پذیری اســتاندارد را بهبود ببخشد. به عالوه، روشهای 
بررسی کیفیت به گونه ای طراحی می شود تا اطمینان معقولی از 

اجرای اجزای سیستم مدیریت کیفیت حاصل شود. 
موسســه ملزم به درک شرایط، اتفاقها و فعالیتهایی است که 
در رســیدن به اهداف کیفی خلل ایجاد می کند و در حین انجام 
کارها باید شــرایطی برای شناسایی و تخمین ریسکهای کیفی 
را مهیا کند و قبل از درنظر گرفتن هر راه حلی ، ریسکهای کیفی 

را شناسایی کند.

از مشارکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.


