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 موضوعهای بنیادی در حسابرسی و محیط 
در حال تغییر آن

اجازه بدهید تا با این پرسش بنیادی شروع کنیم که در اصل چرا 
حسابرســی می کنیم؟ در اصل به خاطر اینکه خدمتی در جهت 
منافع عمومی انجام دهیم! حسابرسی پشتوانه کیفیت و اعتبار 
گزارشــگری مالی اســت و به تبع آن اعتماد عمومی را تقویت 
می کند. بنابراین، حسابرسی بخشی اساسی در زنجیره تأمین 
گزارشگری شرکت و زیربنای مالی جامعه محسوب می شود. از 

این رو، کوتاهی در ارائه گزارشهای حسابرسی باکیفیت می تواند 
ســرآغاز پیامدهای ناگوار برای افراد و گروه های بسیار دیگری 

نیز باشد.
اما چطور فردی می تواند تشخیص بدهد گزارش حسابرسی 
که در دســت دارد، گزارشی با کیفیت باال و یا گزارشی با کیفیت 
پایین است؟ به طور مشــخص، منظورم افرادی هستند که به 
حسابرســان دسترســی مســتقیم ندارند؛ یعنی افرادی به جز 
مدیریت و کمیته حسابرســی، افرادی که تنها می توانند به یک 

بهکارگیریاستانداردهایبینالمللیتعدیلشده

درمحیطمتغیرحسابرسی
(Arnold Schilder) سخنرانی دکتر آرنولد شیلدر
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گزارش حسابرســی کوتاه که یک نتیجه گیری یک خطی در آن 
درج  شده است، دسترسی داشــته باشند. تعجب آور نیست که 
در چنین حالتی افراد تنها براساس مطالب کلی که می شنوند یا 
می خوانند، برداشت و درک خود را از ارزش گزارش حسابرسی 
شــکل می دهند و این مسئله درک آنها را از مربوط بودن چنین 
حسابرســی هایی تحت تأثیر قرار خواهد داد. پس پرسش اول 
این اســت که آیا حسابرسی ها مربوط هســتند؟ و پرسش دوم 

اینکه چه کسی در این رابطه تصمیم گیری می کند؟
اگر لحظــه ای درنگ کنیم و محیط گســترده تری را در نظر 
بگیریم، می توانیــم بفهمیم که چرا مربوط بودن حسابرســی 
یک فرض مسلم نیســت. اول اینکه درست است حسابرسی 
اعتبــار صورتهای مالی را افزایــش می دهد، اما در حال حاضر 
گزارشگری مالی پیچیده تر شــده است. به زبان ساده، بیست 
ســال پیش صورتهای مالی شامل بســیاری از اعداد و ارقامی 
بود که بیشــتر توسط کلمه ها توضیح داده می شدند. امروزه، ما 
شاهد این هستیم که گزارشهای ساالنه صدها صفحه شده اند؛ 
ایــن یعنی کلمــات فراوانی که به وســیله اعــداد توضیح داده 
می شوند و این همه به خاطر آن است که گزارشگری مالی امروز 
دربردارنده قضاوت های مشکل، براوردهای ذهنی، الزامهای 

افشای متعدد و مخاطبان جهانی است.
دوم اینکه بحــران مالی جهانی منجر به طرح پرسشــهای 
اساســی در مورد حسابرسی شده اســت: آیا حسابرسی در این 
بحران مؤثر عمل کرده است؟ آیا باید زنگ خطرهای بیشتری 
به وســیله حسابرســان در خصوص موضوعهای مهم به صدا 
درآیــد؟ آیا قضاوتهای حرفه ای حسابرســان به درســتی به کار 
گرفته  شــده اســت؟ آیا حسابرســان تردید حرفه ای را رعایت 
کرده اند؟ شــک و تردیدهای مطرح شــده در جامعــه، درباره 
مربوط بودن حسابرســی و اینکه آیا جامعــه هنوز می تواند به 
حرفه حسابداری اعتماد کند یا خیر، منجر به بحثهای متعددی 
شــد. توجه به این نکته مهم اســت که این نوع بحث ها بیشتر 
اوقات از روی عمد و به صورت منفی بیان نمی شــدند؛ بلکه به 
خاطــر انتظارهای باال از نقش حسابرســی در جامعه،  همراه با 
شــک یا ناامیدی نســبت به توانایی حسابرسی در انجام نقش 

خود بودند.
ســوم اینکــه در طول ســال ها، شــاهد موج ســهمگینی 

از درخواســت ها از طــرف اســتفاده کنندگان از صورت هــای 
مالــی بوده ایم که می گفتند: "ما می خواهیم بیشــتر بشــنویم 
)بدانیــم(...” - نه فقــط از مدیریــت و هیئت مدیــره، بلکه از 
حسابرســان؛ آنها که چیزهای زیــادی را می بینند و چیزهای 
زیادی را درباره واحد حسابرسی شده می دانند اما مقدار کمی از 

آن را در گزارش های حسابرسی انعکاس می دهند.
ســرانجام، ما شــاهد ظهــور نهادهای ناظر بر حسابرســی 
و مقررات گذار در بســیاری کشــورها و گزارش هــای انتقادی 
منتشرشده از سوی آنها بوده ایم. به تازگی، مجمع بین المللی 
مقررات گذاران حسابرســی مســتقل1، نتایج تحقیقی را 
منتشــر کرد که نشان دهنده تداوم ناکارایی ها در جنبه های مهم 
حسابرسی است و این ناکارایی ها مبنایی برای نگرانی مداوم در 
خصوص کیفیت حسابرسی اســت. چنین گزارش هایی به طور 
حتــم درک عمومی در رابطــه با حسابرســی و اعتمادی را که 

جامعه خواهان آن است، تحت تأثیر قرار می دهد.
این مرور مختصــر به وضوح بیانگر این اســت که گفتگوی 
مســتمر با ذینفعان برای افزایش کیفیت حسابرسی و درک آن 
از درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. اینکه این مسئله 
را تنها یک »چالش« بخوانیم، درست نیست و اهمیت موضوع 

را کمتر جلوه می دهد.

واکنش هیئت تدوین استانداردهای بین المللی 
حسابرسی و اطمینان بخشی 

هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و 
اطمینان بخشــی2 ســخت تالش کرده اســت تا پاسخ هایی 
را بــرای چالشــهای مطرح شــده در باال بیابد. این ششــمین 
ســال ریاست من بر این نهاد اســت. اجازه بدهید به بعضی از 

پیشرفت هایی که تاکنون داشته ایم، اشاره  کنم.
چارچوبی برای کیفیت حسابرسی

در فوریــه 2014، هیئت تدویــن اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی و اطمینان بخشی بیانیه جدیدی با عنوان چارچوبی 
برای کیفیت حسابرسی3 منتشر کرد. هدفهای ساده اما مهِم 
ما برای انتشــار ایــن بیانیه به این  قرار اســت: افزایش آگاهی 
درباره عناصر کلیدی کیفیت حسابرســی؛ تشــویق ذینفعان به 
تفکر درباره راه هایی برای بهبود کیفیت حسابرسی؛ و تسهیل 
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گفتگوی بیشــتر بیــن ذینفعان درباره این موضــوع. این  یک 
بیانیه جامع اســت که برای انتشــار آن با دوستانمان در هیئت 
تدوین اســتانداردهای آموزشی و اخالقی4 و چندین نهاد 
مقررات گذار دیگر همکاری کردیم. البته ما فرایند نظرخواهی 
گسترده ای به همراه مشاوره های عمومی و بحث های گسترده 

را نیز برای انتشار این بیانیه داشتیم.
شکل 1 نشان دهنده نمودار اصلی این چارچوب است.

ایــن چارچــوب عوامل مربــوط به هــر عنصر کلیــدی را 
تجزیه وتحلیل می کند. ورودی ها دربرگیرنده هر چیزی اســت 
که نهاده حسابرس به فرایند حسابرسی تلقی می شود: اخالق، 
آموزشــها و اســتانداردهای حرفه ای، کنترل کیفیت، تجربه، 
کاِر  گروهــی، قضاوت، و... که همــه این موارد برای یک کار 

حسابرسی باکیفیت ضروری هستند.
با  وجود این، حتی اگر همه ورودی ها وجود داشــته باشــند و 
به کار گرفته شوند، و شما از یک سرمایه گذار سئوال کنید که آیا 
کیفیت حسابرسی براورده شده اســت یا خیر، او مطلب زیادی 

راجع بــه این ورودی ها نمی داند؛ بنابراین پاســخش را بر پایه 
خروجی این حسابرســی که عمده آن نظر حسابرســی کوتاه و 
نهایی است، قرار می دهد. بنابراین کیفیت و مفید بودن خروجی 

حسابرسی، پایه درک از کیفیت یک کار حسابرسی می باشد.
آنچه دریافت کننــدگان خروجی در مقابل انجام می دهند نیز 
به همان اندازه در کیفیت حسابرســی مهم اســت: اینکه آنها 
چگونه حسابرســان را بــه چالش می کشــند و برمی انگیزند تا 
حسابرسی را به اطالعاتی که خودشان دارند مربوط، و نیازهای 
اطمینان بخشی شــان را براورده کنند. این فرایند نیز به وســیله 
دیگر خروجی ها تحت  تأثیر قرار می گیرد؛ برای  مثال، به وسیله 
واحد حسابرسی شــده و یا مقررات گذاران. بنابراین، فرایند در 

ارتباط با ورودی ها و خروجی ها اهمیت فوق العاده ای دارد.
این موضوع توجــه ما را به اهمیت کنش هــای متقابل بین 
ذینفعــان مختلف که در دایره داخلی شــکل 1 آمده اســت، 
جلب می کند. حسابرســی در انزوا صــورت نمی گیرد، بلکه در 
محیط تعاملی با دیگران انجام می شــود. درحالی که مسئولیت 

کیفیت 
حسابرسی

فرایند

ورودیهاخروجیها

ارکان
راهبری

رویه های تجاری و
قوانین بازرگانی

محیط حقوقی

قوانین و مقررات
جذب استعدادگزارشگری مالی

چارچوب  گزارشگری
قابل  کاربرد

جدول زمانی
گزارشگری مالی

سیستمهای اطالعاتی

عوامل زمینه ای

عوامل فرهنگیحاکمیت شرکتی
گسترده

مقررات حسابرسی

قانونگذاران

استفاده 
کنندگان

حسابرس

مدیریت

شکل 1- چارچوبی برای کیفیت حسابرسی
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اولیه بــرای انجام حسابرســی باکیفیت بر دوش حسابرســان 
اســت، کیفیت حسابرسی در محیطی که در آن پشتیبانی دیگر 
گروه هــای دســت اندرکار در زنجیره تأمین گزارشــگری مالی 
وجود دارد به کمال می رسد و این  یک پیام کلیدی در چارچوب 

موردنظر ما است.
سرانجام، باید تعدادی از عوامل زمینه ای را نیز مدنظر قرار دهیم 
که مثالهای آن شامل قوانین و مقررات، چارچوب های گزارشگری 

مالی، حاکمیت شرکتی و مقررات گذاری حسابرسی هستند.
هیئــت تدویــن اســتانداردهای بین المللــی حسابرســی و 
اطمینان بخشــی از اینکه بازخوردهای مثبت بســیاری درباره 
این چارچــوب از طرف گروه های مختلف مانند مقرراتگذاران، 
شرکت ها و مؤسسه های حسابداری و مراکز دانشگاهی داشته، 
خرســند اســت. ما امیدواریم که این چارچــوب در بحث های 
عمومی راجع به کیفیت حسابرســی مفید باشد. هیئت تدوین 
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشــی در 
این بحث ها از روشهای مختلف، شــامل توجه ویژه به پایگاه 
اطالع رســانی اینترنتی خــود و فراهم کردن پشــتیبانی های 

موردنیاز، مشارکت فعال خواهد داشت.
گزارشگری حسابرس

خروجی حسابرسی برای اســتفاده کنندگان و تعامل با ذینفعان 
برای نیل به حسابرســی با کیفیت باال و درنتیجه شــکل گیری 
درســت ادراک ذینفعــان، از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
البته چالش هایی نیز از طرف ســرمایه گذاران مطرح می شود؛ 
آنان تمایل دارند چیزهای بیشــتری از حسابرســان بشــنوند. 
همچنین چالش هایی از طــرف مقرراتگذارانی که می خواهند 
فرایند حسابرسی را بیشتر و بهتر مشاهده کرده و ببینند، مطرح 
می  شــود. این مطلب ما را به اهمیت گزارشــگری حسابرسی 

مربوط و با کیفیت باال آگاه می کند.
هیئــت تدویــن اســتانداردهای بین المللــی حسابرســی و 
اطمینان بخشــی پــس از ســال ها تحقیق که از ســال 2006 
تابه حال بر آن همت گماشته و گفتگوها و مشاوره های عمومی 
فــراوان در این ســال ها، به اطالعات بســیاری دســت یافته 
اســت. درنتیجه تمام این هــا، ما به این اعتقاد رســیده ایم که 
بایــد هم اکنــون پایه های گزارشــگری حسابرســی جهانی و 
اطالع رسانی های حسابرســی بهبودیافته را برای آینده بنیان 

بگذاریم. برای اســتمرار مربوط بودن حسابرســی و اعتماد به 
حرفه حسابرســی، وجود گزارشگری حسابرسی بهبودیافته در 
سرتاسر جهان ضروری اســت. همان طور که پیش ازاین بیان 
شــد، آغاز این بحث مثبت اســت: اظهارنظر حسابرسی کوتاه 
باارزش اســت، اما بســیاری معتقدند که گزارش حسابرســی 
می تواند آگاهی دهندگی بیشتری داشته باشد. استفاده کنندگان 
و به طور مشــخص ســرمایه گذاران خواســتار اطالعات مفید 
و مربوط بیشــتری برای تصمیم گیری دربــاره واحد انتفاعی، 

صورت های مالی و حسابرسی آنها هستند.
در ژوئیــه 2013، هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی و اطمینان بخشی طرحی پیشنهادی با پیشنهادهای 
مشخص برای تغییر در استانداردهای حسابرسی فعلی منتشر 
کــرد. االن فرصت آن نیســت تا تمام ابتکارهای مطرح شــده 
در این طرح برای گزارشــگری حسابرســی را مطرح کنم، اما 
موارد بسیار زیادی وجود داشــت: قرار دادن نتیجه گیری کلی 
حســابرس مقدم بر موارد دیگر؛ شفاف ســازی دربــاره آنچه 
آن را فــرض تــداوم فعالیــت می خوانند؛ بنــدی در خصوص 
نحوه برخورد حســابرس با »ســایر اطالعــات«؛ بندی درباره 
اســتقالل حســابرس و مســئولیت های او؛ و ذکر نام شرکای 
درگیر در حسابرسی شــرکت های پذیرفته شده در بورس. ما از 
اینکه نامه های بســیاری در این  ارتباط دریافت کردیم، بسیار 
خرســندیم. به طورکلی این نامه ها و نظرها خیلی کمک کننده 

ما به این اعتقاد رسیده ایم که

باید هم اکنون 

پایه های گزارشگری حسابرسی 

جهانی و اطالع رسانی های 

حسابرسی بهبودیافته را

برای آینده بنیان بگذاریم
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هستند. ما امیدواریم که تغییرات موردنظر را قبل از پایان سال 
2014 نهایی کنیم.

اجازه دهید که من روی یک نوآوری اساســی که ما در یک 
اســتاندارد کاماًل جدید پیشــنهاد دادیم، تمرکز کنم، استاندارد 
بین المللی حسابرســی شــماره 701: با عنوان »موضوعهای 
کلیدی حسابرســی5«. نمونه هــای اولیه این اســتاندارد در 
فرانســه )کــه در اصطــالح به آن »توجیــه ارزیابی هــا« گفته 
می شــود(، در بریتانیا )جایی که انجمن گزارشــگری مالی6 
پیشنهادهای مشــابهی داده است(، و در کشور من هلند که بر 
یک مبنای اختیاری انجام می شود، وجود دارد. هدف استاندارد 
جدید این اســت که حسابرســان آن دســته از موضوعهایی را 
که با توجه به قضاوت آنها از اهمیت بیشــتری در حسابرســی 
صورت های مالی دوره جاری برخوردارند، به اســتفاده کنندگان 
منتقل کنند. حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس به 
انجام این کار ملزم خواهند شــد؛ البته مــا به کارگیری اجباری 
)مانند آنچه به تازگی در اروپا توافق شده است( و داوطلبانه این 
استاندارد را بررســی خواهیم کرد. انتخاب چنین موضوعهایی 
براساس گفتگوهای حسابرسان با کمیته حسابرسی و قضاوت 

آنها درباره آنکه کدام یک از این موضوعها بیشترین ارتباط را با 
استفاده کنندگان خارجی دارد، صورت خواهد گرفت.

خیلی مهم اســت که موضوعهای کلیدی حسابرســی برای 
خواننــدگان مفید و مربوط باشــد. ایــن موارد نبایــد به زبان 
کلیشــه ای نوشــته شــود، بلکه بایــد به طور دقیق بــرای آن 
کار حسابرســی خاص نگاشــته شــود. همچنین نباید شامل 
اطالعات اصلی7 باشد که مدیریت باید منتشر کند؛ اما ممکن 
است که شباهت هایی بین آنها وجود داشته باشد. موضوعهای 
کلیدی حسابرسی بیشتر به افشاهای مشخصی در صورت های 
مالی اشــاره خواهد داشــت؛ در بریتانیا، در حال حاضر با بیش 
از هشــتاد نمونه، موضوعهای کلیدی حسابرسی بیشتر شامل 
موضوعهای پیچیده ای مانند ارزیابی ســرقفلی، ابزار مالی و یا 

مقررات مالیاتی است.
ایــن ابتکار و تغییر در گزارشــگری حســابرس ســاختاری 
و عمیق اســت؛ آنچــه که »گام اساســی برای تغییــر« نامیده 
می شــود. این امر باعث می شــود کار حسابرســان شفاف تر و 
برای اســتفاده کنندگان مربوط تر باشــد و باعث ایجاد بحث ها 
و تجزیه وتحلیل ها درباره این موضوع می شــود که چه چیزی 
گزارشــهای حسابرســی را مفیدتر می ســازد. به عبارت دیگر، 
حســابرس به همان انجمن عمومی8 در رم باســتان که کلمه 
حســابرس ازآنجا پدیدار شــد، بازمی گردد: »اول گوش کن و 

سپس وقتی که مهم است در انظار عموم صحبت کن«.
آیا انجام این کار برای حسابرســان سخت نیست؟ به خاطر 
اینکه حسابرســان به سختی چیزی به جز نتیجه گیری کلی شان 

را به عموم منتقل می کنند.
بســیار خوب؛ این موضوع ما را تشــویق می کنــد که به آن 
حسابرســانی کــه هم اکنون ایــن کار را انجام داده انــد یا آن را 
آزمایــش کرده انــد، گوش کنیــم. آنها به مــا خواهند گفت که 
شریک و گروه درگیر در کار بیشتر اوقات ارزیابی های شهودی 
از موضوعهای مشــکل و مهم خواهند داشت. البته، پاسخ به 
این پرسش که چگونه این درک به وجود می آید، مشکل است؛ 
اما مثال های آشــکاری وجود دارند که خود گویای این موضوع 
 (Rolls Royce) هســتند. گزارش حسابرســی رولز رویس
در بریتانیــا نمونه ای عالی در این خصوص به حســاب می آید. 
حسابرسانی که ما با آنها مالقات کرده ایم برای آنچه که انگیزه 

به تازگی

مجمع بین المللی

مقررات گذاران حسابرسی مستقل

نتایج تحقیقی را 

منتشر کرد که

نشان دهنده تداوم ناکارایی ها در

جنبه های مهم حسابرسی است و 

این ناکارایی ها

مبنایی برای 

نگرانی مداوم در خصوص

کیفیت حسابرسی است
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انجامــش را یافته اند، احســاس غرور می کننــد و برای آنچه 
می تواننــد در ارتباط با تجربیاتشــان و کیفیــت و مربوط بودن 
آن به ما بگویند، خرسند هستند. هیئت تدوین استانداردهای 
بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشی سخت تالش خواهد 
کرد تا اســتانداردها و رهنمودهای مــورد نظر را در نزدیکترین 
زمــان نهایی کند. تصور من این اســت که فرصتی بهتر از این 
شیوه جدید گزارشــگری حسابرسی برای افزایش اعتبار حرفه 

حسابداری وجود ندارد.

خدماتی به جز حسابرسی برای واحدهای تجاری 
کوچک ومتوسط9 

واحدهای با اندازه کوچک ومتوســط و مؤسسه های کوچکی که 
به این واحدها خدمات اطمینان بخشــی و دیگر خدمات را ارائه 
می کنند، برای هــر اقتصادی از اهمیت باالیــی برخوردارند. 
اجازه بدهید در اینجا به تجدیدنظر جدیدی که در استانداردهای 
بررسی اجمالی صورتهای مالی10 (ISRE 2400) و تنظیم  
اطالعات  مالی11   (ISRE 4410) شــده اســت، اشاره  کنم. 
این نوع خدمات، از خدمات حسابرســی متفاوت هســتند؛ اما 
می توانند برای واحدهایی که نیازمند اطمینان بخشی سطح باال 

از طریق حسابرسی نیستند، به طور کامل مفید باشند.
خدمات بررســی اجمالی اطمینان محدودی فراهم می کنند 
و نســبت به انجام خدمات حسابرســی، کم هزینه تر هستند. 
خدمــات تنظیم اطالعات مالی به وســیله حسابرســان برای 
کمک به مدیریت به منظور اســتفاده از تجربه های تخصصی 
گزارشگری حسابرس )بدون شهادت دهی یا اطمینان دهی در 
مورد صورتها یا ارائه اظهارنظر توســط وی( انجام می شــود. 
اســتاندارد گــذاران ملی می تواننــد از طریق اســتفاده از این 
اســتانداردها نقش مهمی در کمک به حسابرســان ایفا کنند. 
بااین حال، برای اینکه هر استاندارد جدید به یک  رویه عملی 

تبدیل شود، نیاز به مجموعه ای از سرمایه گذاری ها هست.
 (ISAE 3000 افزون بر این، ما به تازگی استاندارد شماره
(3000 در مورد خدمات اطمینان بخشــی به جز حسابرسی یا 

مــرور اطالعات تاریخی مالی را مورد تجدیدنظر قرار داده ایم. 
ما این اســتاندارد را استاندارد چتری12 می خوانیم که در مورد 
گروه وســیعی از دیگر خدمات محــدود کاربرد دارد. یک مورد 

 (ISAE 13مهم دیگر، استاندارد ما در مورد گازهای گلخانه ای
(3410 است؛ این اســتاندارد باید به طور همزمان با استاندارد 

3000 به کار گرفته شــود و ما تالش می کنیم تا همپوشانی های 
آنهــا را به کمتریــن اندازه برســانیم. با نگاهی رو بــه آینده، 
حــوزه اطمینان بخشــی جدید دیگری که ممکن اســت در آن 
حوزه، اقدامهای زیربنایی انجام شــده در استانداردهای 3000 
و 3410 ســودمند واقع گردد، حــوزه گزارشگری یکپارچه14 
اســت. این مفهوم هنوز درحال توسعه است، اما هیئت تدوین 
استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی تحولها 

در این حوزه را به دقت پیگیری می کند.

میزان پیشرفت در به کارگیری استانداردهای بین المللی 
تعدیل شده حسابرسی

همچنان کــه به پایان این بحث نزدیک می شــویم، مایلم که 
بار دیگر به استانداردهای بین المللی حسابرسی15 بپردازم 
و اینکه چرا ما این اســتانداردها را داریم؟ من ســه دلیل اصلی 
را بیان می کنم. اول اینکه استانداردهای بین المللی حسابرسی 
برای رســیدن به حسابرســی باکیفیت موردنیاز هســتند. دوم 
اینکه آنها برای دســتیابی به ثبات رویــه جهانی کمک درخور 
توجهی می کنند. این بدان ســبب اســت که این اســتانداردها 
زبانی جهانی برای حرفه حسابرسی و مقرراتگذاری هایی است 
که در بخشــهای خصوصی و عمومی به وجود می آیند. ســوم 
اینکه آنها مشارکت کشورها را در اقتصاد جهانی آسان می کنند. 
این موضوع که سرمایه گذاران خارجی به اطمیناِن خاطر جهت 
انجام سرمایه گذاری هایشان نیاز دارند نمونه خوبی برای درک 

اهمیت مورد سوم خواهد بود.
نیاز اســت که اســتانداردهای جهانی به صورت گسترده ای 
قابل درک باشــند و کاربرد آنها باید متناسب با اندازه، ماهیت و 
پیچیدگی واحدها طراحی شــود. بدین سبب است که بسیاری 
مالحظات خــاص در مورد واحدهای کوچک تر16 در کاربرد 
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی وجود دارد. همچنین، 
کاربرد این اســتانداردها باید به وسیله اســتاندارد گذاران ملی، 

مؤسسه ها و شرکت ها پشتیبانی شود.
استانداردهای بین المللی حسابرسی طی برنامه ای که پروژه 
شفاف ســازی17 نام گرفت، بار دیگر به طور کامل بررســی و 
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تعدیل شــدند. این پروژه در اواخر سال 2009 به پایان رسید. 
از آن پس، هیئت تدوین اســتانداردهای بین المللی حسابرسی 
و اطمینان بخشــی درک و پذیرش اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی تعدیل شده را در بســیاری از موارد بررسی و برای 

انتشار گسترده تر آنها سعی کرد. 
امروز مــن می توانم به شــما اعالم کنم شــمار کشــورهایی 
که متعهد به اســتفاده از اســتانداردهای بین المللی حسابرســی 
تعدیل شده هستند، از صد کشور فراتر رفته است. من می دانم که 
در بعضی کشورها استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی 
توسط نظام قانونی پشــتیبانی نمی شوند؛ با وجود این، نهادهای 
حسابداری در چنین کشورهایی به اعضای خود سفارش می کنند 
که درهرصورت از این اســتانداردها استفاده کنند که این امر خود 
درخور تقدیر و تشــکر است. در مجموع، تاکنون می توانیم 103 
کشور را شــمارش کنیم که به این فرایند پیوسته اند و کشورهای 

بسیاری نیز در شرف پیوستن به این فرایند هستند.
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حسابرسانی که ما با آنها مالقات کرده ایم

برای آنچه که انگیزه انجامش را یافته اند

احساس غرور می کنند و 

برای آنچه می توانند در ارتباط با 

تجربیاتشان و کیفیت و مربوط بودن آن

 به ما بگویند

خرسند هستند




