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استقالل فراسوی قوانین؛ استقالل فراسوی قوانین؛ 

رویکردهای آینده نگررویکردهای آینده نگر

 برای چالشهای جهانی برای چالشهای جهانی

مقدمه
خانمها، آقایان و همکاران عزیز

بسیار خرسندم که در کنفرانس »حسابرسی و اطمینان بخشی« سخنرانی می کنم و می خواهم از شما به خاطر دعوت محبت امیزتان تشکر 
کنم. به برگزارکنندگان و به ویژه الیاس باسیودیس (Elias Basioudis) برای برگزاری یک کنفرانس موفق دیگر تبریک می گویم.

هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران (IESBA) در سالهای گذشته با قاطعیت روی مجموعه ای از 
پروژه ها کار کرده اســت که منجر به تغییرات درخورتوجهی در آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای، ازجمله اســتانداردهای بین المللی 
استقالل شده است. تجدید ساختار جامع آیین اصول اخالق حرفه ای که هیئت در سال 2018 ارائه کرد، شامل چارچوب مفهومی بسیار 
اســتحکام یافته؛ استانداردهای جدیدی مانند رعایت نشدن قوانین و مقررات (NOCLAR)، تدابیر مربوط به اغوا، مربوط به تدابیر 
ایمن ساز1، و مربوط به ارتباط درازمدت، و مربوط به نقش و ذهنیت حسابداران حرفه ای، که در زمان تجدید ساختار و پس از آن زمان 

اضافه شدند، به عنوان نمونه هایی از پروژه هایی بود که در مجموع، موجب ارتقای گسترده کیفی در آیین اصول اخالقی شدند.

سخنرانی رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران سخنرانی رئیس هیئت استانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران 

در کنفرانس حسابرسی و اطمینان بخشی انجمن حسابداری و مالی بریتانیا )کنفرانس مجازی(در کنفرانس حسابرسی و اطمینان بخشی انجمن حسابداری و مالی بریتانیا )کنفرانس مجازی(
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این ارتقای مهم، هدف اصلی راهبــرد و برنامه کاری هیئت 
برای سالهای 2019 تا 2023 را به جلو سوق داده است. البته، 
ایــن ارتقا همراه با دیگر پروژه ها همچنان ادامه دارد. از اهداف 
هیئت، نیاز به حفظ و گسترش مربوط بودن آیین اصول اخالق 
حرفه ای، پاســخگویی آیین به مفاهیم در حــال تکامل منافع 
عمومی در سراســر جهــان، و به نیازهای کاربــران صورتهای 

مالی است.
آگاه بودن در مورد انتظارها در زمینه مشــارکت و مسئولیت 
حسابرســان و دیگر حســابداران حرفه ای و واقعیتهای جدید 
فناوری که موجب تغییر متغیرهای بنیادین رویه های حرفه ای 

شده است نیز در دستور کار فعال هیئت قرار دارند.
البتــه، یکــی از اصلی تریــن و برجســته ترین عناصر آیین 
بین المللی اصول اخالق حرفه ای، بخشی است که به استقالل 
برای حسابرســی و بررسی اجمالی می پردازد و مبتنی بر اصول 
بنیادیــن و چارچــوب مفهومی منطبق با آییــن اصول اخالق 
حرفه ای اســت. در خصوص اهمیت اســتقالل نیاز به توضیح 
خاصــی در بین مخاطبان نیســت؛ کافی اســت کــه بگوییم 
استقالل مبنای اعتبار حسابرس اســت. استقالل عنصر کلی 
معنی بخشی سامانه معتبر رســیدگی مستقل گزارشگری مالی 
است که از ســوی واحدهای تجاری بخش خصوصی یا دولتی 
ارائه می شــود که به دنبال جذب سرمایه و همکاری با ذینفعان 

مختلف در بازارهای اقتصادی هستند.
هرچند که من حسابدار نیستم، اما به عنوان یک اقتصاددان 
می دانــم که نبود تقارن اطالعاتی یک واقعیت در چرخه حیات 
شرکت، رقابت در بازار و رمز کارافرینی است. این یک چالش 
مستمر برای ســرمایه گذاران در بازار سرمایه است که همیشه 

عالقه مند به اطالعات جدید، صحیح و افشاکننده هستند.
نبود تقارن اطالعات، به دلیل اهمیت کارافرینی و دســتیابی 
تجاری به مزیت راهبردی آن، هرگز حذف شــدنی نیست؛ اما 
می تواند با بررســی مســتقل و معتبر صورتهــای مالی و دیگر 

موارد افشای اطالعات شرکت، کاهش یابد.
واقعیت مربوط به چرخه حیات شــرکتها و فشــار ناشــی از 
نبود تقارن اطالعاتی منجر به تکامل در سراســر زیســت بوم  
حرفه ای شده اســت که اظهارنظر درخصوص وضعیت، اعتبار 
و چشم انداز شرکتها بر مبنای اطالعات عمومی یا نیمه عمومی 

را تکلیفی بــرای تحلیلگــران، اعتباردهندگان، گزارشــگران 
رسانه های مالی، مشاوران ســرمایه گذاری، کارشناسان مالی 
اینترنتی و غیره قرار داده اســت. مسائل اخالقی وجود دارد و 
الزامهای اخالقی باید برای همه آنها بیان شــود؛ زیرا همگی 
آنها نقشــی را ایفا می کنند و مســئولیت شــکل گیری نظرها، 

انتظارها و تصمیمهای دیگران را برعهده دارند.
داخل این زیست بوم، نقش حسابرس ویژه است؛ بنابراین، 
الزامهای اخالقی مربوط به آن هم ویژه هستند. در واقع، ارزش 
شفافیت بستگی به کیفیت و اعتمادپذیربودن مطالب افشاشده 
دارد. از نقش حسابرس این انتظار می رود که ایمن سازی مهم 
برای حفظ کیفیت و اعتمادپذیری باشد، که بعد از همه، مبنای 
تحلیل و پیش بینی را شــکل می دهد. بنابراین، همان طور که 
در آیین بین المللی اصول اخالق حرفه ای بیان شــده اســت، 

استقالل در مرکز الزامهای اخالقی برای حسابرس قرار دارد.
با بیان تمام مطالبی که بسیاری از شما با آنها آشنایی دارید، 
اکنون می توانم بگویم که امروز بر چه موضوعی تمرکز خواهم 

کرد: 
• آخرین بازنگریهای مهمی که از سوی هیئت استانداردهای 
مورد  در   (IESBA) حسابداران  برای  بین المللی آموزش 
توسط هیئت  و  به انجام  گذشته  در سه ماهه  استقالل  مقررات 
الزم االجرا   2022 دسامبر   15 از  که  رسید  به تصویب  نظارت 
خواهد بود. این بازنگری به یک موضوع اساسی در خصوص 
استقالل می پردازد: محدودیتها، شرایط و ممنوعیتها در ارائه 
صاحبکاران  برای   (NAS) غیراطمینان بخشی2  خدمات 

حسابرسی؛ و
• اصول برای شفافیت و تفکیک مشخص حق الزحمه  دریافتی 
محدودیتهای  و  غیرحسابرسی  و  حسابرسی  خدمات  برای 
معطوف شده برای کاهش یا حذف هزینه وابستگی حسابرس 

به تنها یک صاحبکار. 
همه این مــوارد از طریق اســتانداردهای جدیــد از دریچه 
تاثیر آنها بر اســتقالل ظاهری و باطنی مشــاهده می شــوند. 
همــه مقررات جدید، از منظر تدوین اســتاندارد جهانی از چند 
جهت راهگشــا هســتند. همان طور که توضیــح خواهم داد، 
بزرگترین مزیت احتمالی این مقــررات، متمرکزبودن بر آینده 

و آینده نگربودن است.
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سخنان امروز خود را به صورت زیر سازماندهی می کنم:
ازجمله  پروژه ها،  این  پیدایش  مورد  در  خالصه  به طور  من 
به شرح  کرد. سپس  خواهم  ذینفعان صحبت  ادراک  و  نیازها 
همزمان  به طور  مقررات  ترکیبی  اثر  پیگیری  ازجمله  اهداف، 
بازار  در  حق الزحمه3،  و  غیراطمینان بخشی  خدمات  بر 
راهکار  ارائه  با  این مقررات،  اصلی  با عناصر  می پردازم. من 
برای  حرفه ای  اخالق  بین المللی  استانداردهای  هیئت 
حسابداران (IESBA SOLUTION) به بحث ادامه خواهم 
داد؛ یعنی روشی که هیئت برای رسیدگی به الزامهای مبتنی بر 
اصول انتخاب کرده که مناسب با کاربردهای جهانی در حال و 
آینده است. من با چند نکته نهایی در مورد پروژه های درحال 
خدمات  جدید  مقررات  از  استفاده  با  مرتبط  که  هیئت  انجام 
استحکام  به دنبال  و  هستند  حق الزحمه  و  غیراطمینان بخشی 
داد.  پایان خواهم  به سخنرانی  آنها هستند،  ثبات مزایای  در 
را  تغییرات عمده  این  از  ناشی  تاثیر جامع  بتوانید  که  امیدوارم 

ارزیابی کنید.

پیدایش پروژه ها
از  مدت زمانی است که نگرانیهایی در میان ذینفعان، به ویژه 
تاثیر  و سرمایه گذاران، در خصوص  نظارتی  انجمنهای  سوی 
مقررات خدمات غیراطمینان بخشی بر صاحبکاران حسابرسی 

درخصوص استقالل حسابرس وجود دارد.
هیئت هنگام تکمیل بازنگری در مقررات »تدابیر ایمن ساز« 
و موضوعهــای مربــوط به چگونگــی شناســایی، ارزیابی و 
مدیریت مخاطره های استقالل، به نتیجه مهمی دست یافت 
که در ســال 2018 در آییــن اصول اخالق حرفــه ای بازتاب 
داشــت: شــرایطی وجود داشت که در آن شــرایط هیچ تدبیر 
ایمن ســازی به منظور کاهــش تهدیدها تا ســطوح پذیرفتنی 

قابل استفاده نبود.
آییــن اصول اخالق حرفــه ای موجــود ممنوعیتهایی برای 
مقررات خدمات غیراطمینان بخشــی را دربــر می گرفت که در 
بســیاری از موارد وابسته به آســتانه اهمیت و نیازمند قضاوت 
حسابرس یا موسســه حسابرســی بود. پروژه تدابیر ایمن ساز 
همچنین اهمیت اســتفاده از آزمون »شــخص ثالث منطقی و 
آگاه« را تقویت می کرد؛ به این معنا که ادراک اشخاص بیطرف 

از استقالل در ظاهر و در واقعیت باید در قضاوتهای حسابرس 
درنظر گرفته شــود. تمــام این گامهای قبلــی در اصالح آیین 
اصول اخالق حرفه ای، راه را برای گامهای جسورانه تر کنونی 

تسهیل و هموار کرد.
در مفهومی وســیعتر، باید این نکتــه را نیز یاداوری کنم که 
وقوع شکست در شرکتها و فشارهای ناشی از بحرانهای مزمن، 
این پرســش را برای بسیاری مطرح کرده است که آیا زمانی که 
خدمات غیراطمینان بخشی هم به منبع درخورتوجهی از درامد 
برای موسســه های حسابرسی تبدیل شــود و هم یک هزینه 
مهم و روبه رشــد برای هیئت مدیره شرکتها باشد، استقالل را 
می توان حفظ کرد یا خیر. مســئله عمیق تــر این که، آیا قدرت 
مشــوقها در انحــراف رفتار، یا بــه زبان آییــن اصول اخالق 
حرفه ای، پدیدار شدن تهدیدهای جدی برای استقالل: وقتی 
ارائه خدمات غیراطمینان بخشی برای صاحبکار حسابرسی در 
شــرف تبدیل به یک رابطه جدی تجاری اســت، می تواند بر 
قضاوتها و واقع بینی حسابرس اثر بگذارد و آیا موسسه می تواند 
حسابرسی مستقل انجام دهد؟ آیا شرایط احتمالی وجود داشته 
که انحراف رفتار به آســانی با تدابیر ایمن ســاز اصالح شــدنی 
نباشــد؟ و آیــا این موضوعی نیســت که هــم ماهیت خدمات 
غیراطمینان بخشی ارائه شــده و هم حق الزحمه های حاصل از 
تهیه خدمات غیراطمینان بخشــی برای موسسه حسابرسی را 

دربر گیرد؟
هیئت در رویارویی با این پرسشــها، پس از کنکاش داخلی 
و براســاس مقالــه ای کــه در مــه 2018 با عنــوان »خدمات 
غیراطمینان بخشــی: کنکاش در مســائل برای تعیین مســیر 
پیش رو« منتشر شد، اقدام به اطالع رسانی گسترده به دینفعان 
کرد. هیئت همچنین خواســتار بررســی مقاله های دانشگاهی 
در رابطــه با اهمیت و تاثیر احتمالی حق الزحمه ها بر درک بازار 

درباره استقالل حسابرس شد.
هیئــت، در ایــن مســیر، همچنیــن اقدامی کــه برخی از 
حوزه های گزارشگری ملی پیشرفته در جهت تقویت استقالل 
انجام داده بودند را مطالعه کرد هیئت متوجه شــد که فهرستی 
از خدمات غیراطمینان بخشــی ســیاه یا ممنوع یا فهرستی از 
خدمات غیراطمینان بخشــی ســفید یا مجاز بــه صاحبکاران 
حسابرســی فراهم شــده که در مقررات ملی نیز مشهود است. 
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هیئت متوجه شــد که موارد افشــای حق الزحمه و تعیین حدود 
برای انواع حق الزحمه نیز به عنوان محدودیتی غیرمستقیم در 
تهیه خدمات غیراطمینان بخشی برای صاحبکاران حسابرسی 
مورد اســتفاده قرار گرفته بود. ایــن تجربه های ملی به وضوح 
یــک تابلوی راهنما بــرای آگاهی هیئت اخالقی برای نشــان 
دادن جهت حرکت بود. موسســه های حسابرسی که به ادراک 
و فشــارهای نظارتی حســاس هســتند، همچنین بــا ایجاد 
شــکلهای مختلفی از دیوارهای حائل میان رشته های مختلف 
کســب وکار خود، گامهایی در جهت کاهــش واقعی و ظاهری 
ترکیب خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی برداشتند. بنابراین، 
هم بیشتر شــواهد و هم ادراکهای گســترده به ضرورت ورود 
تدوین گر جهانی اســتاندارد اشــاره دارند. بدین ترتیب، ما نیز 
به صورت همزمان به دو پروژه خدمات غیراطمینان بخشــی و 

حق الزحمه وارد شدیم.

اهداف
بین المللی  استانداردهای  تقویت  پروژه ها،  این  هدف مشترک 
یکپارچه از طریق رفع نگرانیهای مرتبط با منافع عمومی راجع 
به درک نبود استقالل در زمانی است که موسسه ها، خدمات 
هنگام  در  و  حسابرسی  صاحبکاران  به  را  غیراطمینان بخشی 
هدف  می دهند.  ارائه  حق الزحمه،  با  مرتبط  خاص  شرایط 
تکمیلی موازی که در تمام مقررات آیین اصول اخالق حرفه ای 
مشترک است، این است که استانداردها باید در سراسر جهان 
برخی  برای  تنها  دیگر،  به عبارت  باشند؛  کاربردپذیر  و  عملی 
از حوزه های گزارشگری منتخب مرسوم نباشند. به طور کلی، 
اصول  بر  مبتنی  مقررات  گسترش  به  »کاربردپذیری«  هدف 
اشاره دارد که امکان تهیه مقررات تکمیلی برای تامین نیازهای 

محلی را فراهم می کند.
اکنون به طور ویژه، کارها، کنکاشــها و مشــورتخواهیهایی 
که برای اجرای این پروژه ها انجام می شــد، به دنبال شــرایط، 
محدودیتها و ممنوعیت های ارائه خدمات غیراطمینان بخشی 
بــرای صاحب کاران حسابرســی بود: این کوششــها همچنین 
به دنبال اجباری ســاختن شفاف سازی حق الزحمه های مربوط 
پرداخت شــده توســط صاحبــکار حسابرســی بــرای خدمات 
حسابرســی و خدمــات غیراطمینان بخشــی، و نیــز در پــی 

تهدیدهای احتمالی اســتقالل بودند که می توانســت ناشی از 
همبســتگی حق الزحمه بین دو دســته باشــد یا وابســتگی به 

حق الزحمه ممکن بود به آن دامن بزند.
در زمان تعیین اهداف پروژه، مشخص شد که مقررات جدید 
اســتقالل با توجه به این که موسسه صاحبکار جزو بنگاه های 
با منافع عمومی (PIE) باشــد یا خیر، متفــاوت خواهد بود. 
انتخاب بر این فرض استوار اســت که طبق تعریف، الزامهای 
اســتقالل باید برای بنگاه های با منافع عمومی سختگیرانه تر 
باشد؛ زیرا شرایط مالی این بنگاه ها بسیار مرتبط تر با مجموعه 
گســترده ای از ذینفعان است و تاثیر احتمالی بیشتری بر منافع 
عمومی دارد. این تمایز مهــم بین بنگاه های با منافع عمومی 
و بنگاه های با منافع غیرعمومی در حال حاضر در آیین اصول 
اخــالق حرفه ای وجــود دارد و ابزاری مهم و معنــادار از جنبه 
اجتماعی بــرای قیاس پذیری الزامها و مقررات فراهم می کند. 
برای نمونه، اگر سخت گیریها برای موسسه های حسابرسی 
کوچک ومتوســط (SMP) و بنگاه های کوچک ومتوســط 
(SME) به همان شدت موسسه های بزرگ و پیچیده تر باشد، 

تناسب وجود نخواهد داشت.

هیئت 

با دقت به پیامدهای اخالقی 

نواوریهای فناورانه مخرب که 

اطراف ما را احاطه کرده است 

نگاه می کند
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ویژگیهای مهم- راهکار هیئت- خدمات 
غیراطمینان بخشی

همه  برای  را  هیئت«  »راهکار  از  مختصری  دهید شرح  اجازه 
که  اصلی  موضوع  من  دهم.  ارائه  نگرانیها  و  پرسشها  این 
بحث مقررات است را نگه می دارم و در مورد اهمیت گسترده 
آنها بحث خواهم کرد. از کسانی که مایلند مجموعه کاملی از 
مشاهده  را  و حق الزحمه  غیراطمینان بخشی  خدمات  مقررات 
و  جزئیات،  کامل،  بررسی  برای  که  می کنم  دعوت  کنند، 
توجیه  و  مشورتخواهی  تفسیر  به  ارسال شده  پاسخهای 
مرکز  از  استاندارد،  ساختار  زمینه  در  هیئت  خاص  گزینه های 

اطالع رسانی4 هیئت بازدید کنند.
همان طور که بســیاری از شــما می دانید، یکــی از عناصر 
ســاختاری که اصول اخالقی بر پایه آن مطرح شــده اســت، 
فهرســتی از پنــج اصــل بنیادین اســت که به دنبــال آن یک 
چارچوب مفهومی ارائه می شــود کــه مخاطره های مربوط به 
رعایــت ضوابــط و چگونگی برخورد با آنهــا را تعیین می کند. 
مروری بر پنج مخاطره پیش گفته در این جا ارزشــمند اســت: 
منافع شــخصی، خودبینی در تجدیدنظر، جانبداری، قرابت و 
تهدید. همه این موارد می توانند در شرایط مختلف بر استقالل 

تاثیــر بگذارند و همگــی یا بیشــتر آنها بر مقــررات خدمات 
غیراطمینان بخشــی و پرداخت حق الزحمه خدمات ارائه شــده 
توسط موسســه های حسابرسی از سوی صاحبکار حسابرسی، 

اثرگذار باشند.
هنگامی که فهرســت ســیاه را در حوزه های گزارشگری که 
ایــن موضوع را انتظام بخشــی کرده اند بررســی می کنیم، یک 
مخرج مشــترک و قدرتمنــد در خدمات غیراطمینان بخشــی 
ممنوع می یابیم: این امکان وجود دارد که مقررات آنها مخاطره 
»خودبینی در تجدیدنظــر« ایجاد کند. البته معنای خودبینی در 
تجدیدنظر، رســیدگی به کار قبلی خودتان در دوره حسابرســی 
اســت که این امر، بارزترین و مخربترین شرایط برای استقالل 
در ماهیت و در ظاهر آن اســت. اگر لحظه ای در مورد آن تامل 
کنید، با رســیدگی به عملکرد خودتان هرگونه بینش انتقادی یا 
بدبینــی حذف و موجــب تضعیف یا حتی منجــر به ازبین رفتن 
کامل استقالل می شود. می توانم اضافه کنم که در واقع از میان 
همه مخاطره ها، مخاطره خودبینی در تجدیدنظر تاکنون از نظر 

ادراکی و همچنین در واقعیت خطرناکترین تهدید بوده است.
بنابراین، راهکار جهانی هیئت شــامل ارائه یک فهرســت 
سیاه دیگر نیست. راهکار، به قلب موضوع نشانه رفته است و 
ممنوعیت انجام هر نوع خدمتی که می تواند سبب خودبینی در 
تجدیدنظر شود را الزامی ساخته است. این راهکار، رویکردی 
جدیــد در آیین اصــول اخالق حرفــه ای و در رابطــه با انواع 

نظامهای انتظام بخشی ملی است.
اجازه بدهیــد در اینجا یــاداوری کنم که اســتاندارد جدید، 
کارامد، دقیق و عینی است. همین امر نیز کفایت می کند؛ زیرا 
با یک ممنوعیت مبتنی بــر اصول، درواقع از ارائه مجموعه ای 
کامل از خدمات غیراطمینان بخشــی به صاحبکار حسابرســی 
جلوگیری می شود. این عمل بســیار دقیق است؛ یعنی نه تنها 
به ســادگی همه خدمــات غیراطمینان بخشــی کــه مخاطره 
خودبینــی در تجدیدنظر را دامن می زننــد حذف می کند، بلکه 
همه خدمات غیراطمینان بخشی که ممکن است موجب ایجاد 
مخاطره خودبینی در اظهارنظر شــوند را حذف می کند؛ نه تنها 
در واقعیــت، که حتی صرف احتمال وقوع مخاطره خودبینی را 
نیز از بین می برد. این یک واقعیت اســت؛ زیرا همان طور که 
در بازنگری تعیین شــده است، ممنوعیت تعیین شده به آستانه 

واقعیتهای جدید فناوری که 

موجب تغییر متغیرهای بنیادین 

رویه های حرفه ای شده است 

اهمیت دارد



14
00

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
11

3 
ره

ما
ش

6

اهمیت بســتگی ندارد. بنابراین این که ممنوعیت موثر است یا 
خیر، موضوع قضاوت نیســت. ممنوعیت بــرای بنگاه های با 

منافع عمومی موثر خواهد بود.
اما افزون بر کارایی، دقیق و عینی بودن، ممنوعیت مبتنی بر 
مخاطره خودبینی در تجدیدنظر مزیت قدرتمندتری نیز دارد: 
خدمــات احتمالی آینده را پوشــش می دهد، به ویــژه با تعبیه 
فناوریهای جدید که ممکن اســت شکلها و فرصتهای جدیدی 
برای مخاطره خودبینــی در تجدیدنظر به وجود آید. در دنیای 
متاثر از نواوری مبتنی بر فناوری، این یک مزیت اســت که در 
مقایسه با فهرســت خدمات غیراطمینان بخشی تعریف شده و 
شناخته شــده فعلی، وجود دارد. به طــور خالصه، جلوگیری از 
مخاطره خودبینی در تجدیدنظر، فرایندی آینده نگر و نامحدود 
اســت. ممنوعیت در بخــش اصلی خدمات که ممکن اســت 
موجب ایجــاد مخاطره خودبینی در تجدیدنظر شــود، مکمل 
دیگر مجموعــه مقرراتی اســت که موجب تقویت اســتقالل 
می شود. از ســوی دیگر، اســتانداردهای جدید، نقش ارکان 
راهبری را در واحد تجاری صاحبکار بسیار برجسته می سازند. 
آنها بایــد مقررات خدمــات غیراطمینان بخشــی را بپذیرند و 
حق الزحمه ها را نیز تصویب کنند. ارتباط حســابرس با ارکان 
راهبری، عنصر مهمی است که هیئت آن را در استانداردهای 
جدید گنجانده است؛ زیرا این مقررات آنها را برای ایفای نقش 
بســیار مهم در فرایند، برای ابراز نظر درباره مسئله استقالل و 
عمــل به این ابراز نظر، توانمند می ســازد. این موضوع نیز در 

گروه استانداردهای جدید یک مطلب جدید است.
بنابر مقررات »واحدتجاری وابســته« در آیین اصول اخالق 
حرفــه ای، ممنوعیت خدمات غیراطمینان بخشــی ناشــی از 
مخاطــره خودبینــی در تجدیدنظر واحدهای تجــاری مرتبط 
با صاحــب کار بنگاه های با منافع عمومی را پوشــش می دهد. 
برای صاحبــکار واحدتجاری پذیرفته شــده در بورس، به طور 
مشــخص، واحدهای تجــاری مرتبط زیر کنترل مســتقیم یا 
غیرمســتقیم واحدتجاری پذیرفته شده در بورس، واحدتجاری 
مادر و همچنین واحدهای تجاری وابسته هم رده را در برخواهد 
گرفــت. نکته تکمیل کننــده و درخورتوجه در مورد اســتاندارد 
این اســت که ارائه خدمات غیراطمینان بخشــی که مشــمول 
ممنوعیــت مخاطره خودبینــی در تجدیدنظر بــرای برخی از 

اعضای خاص خانــواده بنگاه های با منافــع عمومی، به ویژه 
واحدتجــاری اصلی، نیســت همچنین باید توســط موسســه 
حسابرســی به ارکان راهبری بنگاه های با منافع عمومی اعالم 
شود تا هنگام ارزیابی استقالل و تصویب )یا رد( ارائه خدمات 

غیراطمینان بخشی مورد توجه قرار گیرند.
همانطــور که پیش از این توضیــح دادم، این مقررات عمده 
برای منع مخاطره خودبینی در تجدیدنظر، در مورد بنگاه های 
با منافع عمومی اعمال می شــود. در مورد دیگر موسســه ها، 
یعنی بنگاه های با منافع غیرعمومی، مقررات محدود می شوند 
اما همچنــان تقویت ارزیابــی و بازنگری مخاطــره خودبینی 
در تجدیدنظر و به کارگیری مناســب تدابیر ایمن ســاز توســط 
حســابرس، صورت می گیرد. بنابراین، به طور کلی اســتاندارد 
جدیــد بیانگر یک توضیــح کلی و تقویت الزامهای اســتقالل 
در رابطــه بــا مخاطره خودبینــی در تجدیدنظر اســت. توجه 
داشــته باشــید که این به معنای حذف یا نادیــده گرفتن دیگر 
مخاطره ها نیســت. مالحظــات، الزامها یا مطالــب کاربردی 
کافی برای مدیریت و کاهــش مخاطره های دیگر وجود دارد. 
مــن تمرکز هیئت درباره مخاطره جانبداری برای اســتقالل را 
انگشت نما کردم که اغلب رابطه تنگاتنگی با مخاطره خودبینی 
در تجدیدنظــر دارد و همچنین می تواند اســتقالل را تضعیف 
کند. در اســتاندارد جدید، محدودیتهای جــدی در زمینه ارائه 
خدمات غیراطمینان بخشــی مانند خدمات حقوقی یا خدمات 
برنامه ریــزی مالیاتی درنظر گرفته شــده اســت، برای نمونه، 
به طور مشــخص برای جلوگیری از ســلب اعتمــاد به توانایی 

حسابرسان در تردید حرفه ای و قضاوت مستقل.

ویژگیهای اصلی راهکار هیئت- حق الزحمه
اجازه دهید اکنون به مقررات جدید برای حق الزحمه  بپردازم. 
هیئت و آیین اصول اخالق حرفه ای موجود، پذیرش گسترده 
و رویه مدل پرداخت کننده صاحب کار حسابرسی را به رسمیت 
بر  حق الزحمه   پرداخت  که  می دانیم  همچنین  می شناسد. 
برای  درخورتوجهی  مخاطره های  می تواند  مدل  این  اساس 
استقالل ایجاد کند؛ به ویژه مخاطره منافع شخصی و مخاطره 
است  حق الزحمه  پروژه  آشکار  هدف  این  بنابراین،  تهدید. 
مخاطره ها  این  مورد  در  حسابرسی  موسسه های  آگاهی  که 
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این  که  مقرراتی  و  دهد  افزایش  را  استقالل  ریسک  به عنوان 
مخاطره ها را تا سطح پذیرفتنی کاهش می دهد یا آنها را به طور 
کامل حذف می سازد، گرداوری کند. همچنین، آن گونه که در 
اجرای  شد،  بیان  غیراطمینان بخشی  خدمات  مقررات  مورد 
این پروژه تمایز بین بنگاه های با منافع عمومی و بنگاه های با 
منافع غیرعمومی را به همان دالیل تناسب و مقیاس پذیری که 

پیش از این توضیح دادم، پیگیری و تایید می کند.
هیئت مدیره با مطرح شــدن پرســش دربــاره حق الزحمه ، 
از هرگونــه تالش بــرای تعیین این که ســطح مناســب برای 
حق الزحمه چقدر باید باشد، امتناع کرد. در آیین اصول اخالقی 
تایید شده که میزان حق الزحمه در حوزه تصمیمهای کسب وکار 
به عوامــل مختلف تجــاری در زندگی واقعی بســتگی دارد؛ 
بــا این حال، در مقــررات جدید چندین عنصــر مهم برای آن 
نشان گذاری شده است: اول این که حق الزحمه حسابرسی باید 
بــرای تامین نیازهای صالحیت و کیفیت خدمات حسابرســی 
کافــی باشــد. دوم، حق الزحمــه حسابرســی بایــد به صورت 
مستقل تعیین شود و با حق الزحمه های پرداختی برای خدمات 
غیرحسابرســی مرتبط یا همبسته نباشــد. سوم، هیئت اعالم 
کرد که حق الزحمه های بســیار زیاد یا بسیار کم ممکن است بر 

درک منفی از استقالل یا کیفیت، تاثیر بگذارد.
یک عامل بســیار مهم برای اطمینان از تحقق این شــرایط 
که توســط هیئت به صراحت شــناخته شــده اســت، راهبری 
شــرکتی بنگاه هــای با منافــع عمومی اســت. ارکان راهبری 
همانند کمیته های حسابرســی که در مورد خدمات حسابرسی 
و غیرحسابرســی تصمیــم می گیرند، باید براســاس الزامها و 
محدودیتهــای آیین اصول اخــالق حرفه ای کــه در باال ذکر 
شــد، به طــور کامل راجع بــه تعییــن حق الزحمــه  و خدمات 
مربوط آگاه باشــند. همان طور که در زمینــه مقررات خدمات 
غیراطمینان بخشــی درنظر گرفته شده بود، شناسایی صریح، 
ارتقا و توانمندی ارکان راهبری در ارزیابی و افزایش اســتقالل 

نیز در مقررات حق الزحمه ها وضع شده است.
اما فراتــر از ارتقای نقــش ارکان راهبری، مقــررات جدید 
جلوتــر رفته اســت: این مقــررات از طریق افشــای عمومی 
حق الزحمه  پرداخت شــده توسط صاحبکار به موسسه )شبکه( 
حسابرسی به طور جداگانه و مشخص برای خدمات حسابرسی 

و غیرحسابرســی، شــفافیت را اجبــاری کرد. مــا قاطعانه به 
قدرت شــفافیت باور داریم، که به فعاالن بازار امکان می دهد 
تا از طریق مقایســه اطالعات درباره اعتمادپذیری رســیدگی 
مســتقل، حسابرســی، رســیدگی اجمالی و اطمینان بخشی، 
نتیجه گیــری کنند. من به این نکته اشــاره  می کنم- زیرا برخی 
ممکن اســت بپرســند- کــه هیئت به طور وســیع شناســایی 
محدودیــت در حق الزحمه را درنظر گرفته اســت، همان گونه 
که برخی از حوزه های گزارشــگری بــرای محدودکردن میزان 
نسبی حق الزحمه  غیرحسابرسی در مقابل خدمات حسابرسی، 
محدودیت بــرای حق الزحمه درنظر گرفته انــد. هیئت به این 
نتیجه رســید کــه این تنهــا محدودیتی غیرمســتقیم در ارائه 
خدمات غیراطمینان بخشی برای صاحبکاران حسابرسی است 
و ممکن است به سادگی اضافی باشد، وقتی که درهمان زمان، 
آیین اصول اخالق حرفه ای محدودیتهای مستقیمی از طریق 
ممنوعیت مخاطره های خودبینــی در تجدیدنظر درنظر گرفته 
است. هیئت همچنین با توجه به این که آیین بین المللی اصول 
اخــالق حرفه ای مبتنی بر اصول اســت و باید برای اســتفاده 
به وســیله حوزه های گزارشگری مختلف مناسب باشد، ترجیح 
می دهــد که درگیر اعداد و درصدهای خاص نشــود. شــواهد 
تجربــی درباره مقــررات محدودیــت در حق الزحمه در برخی 
از حوزه های گزارشــگری پیشرفته، نشــان دهنده نوعی مقدار 
درصد محدودیت »محوری« یا »تعادلی« نیست. افزون براین، 
هیئت از شواهدی آگاه بوده است مبنی بر این که افشای صریح 
حق الزحمه با طبقه بندی خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی، 
مشــوقهای قــوی بــرای کاهــش میــزان حق الزحمه هــای 
غیرحسابرســی ایجاد کرده اســت. بنابراین، نتیجه می گیریم 
که اعمــال محدودیت در حق الزحمه در یــک آیین بین المللی 

مبتنی بر اصول، نه مناسب است و نه ضروری.
در اینجا، بیان آخرین ویژگی در مقررات حق الزحمه  بســیار 
مهم اســت، زیرا مربوط به »وابســتگی حق الزحمه« اســت. 
این شــرایطی اســت که پیــش از این در آییــن اصول اخالق 
حرفه ای موجود شــرح داده شــده اســت و مربوط به مواقعی 
اســت که حسابرس یا موسسه حسابرســی با تمرکز باالیی در 
کسب وکار با یک صاحبکار حسابرسی و درامد از او کار می کند. 
در ایــن وضعیت، مخاطره های »منافع شــخصی« و »تهدید« 
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نقش افرینی می کنند. مقررات جدید به دنبال حذف وابســتگی 
به حق الزحمه اســت؛ و در مــورد بنگاه های بــا منافع عام که 
به نظر می رســد بیــش از 15 درصد از کل درامــد بر تنها یک 
صاحبکار متمرکز اســت، باید برای آن اقدام اصالحی صورت 
گیرد. این اقدام شــامل تدابیری اســت برای کاهش تمرکز بر 
یــک صاحبکار، افشــای عمومی وابســتگی بــه حق الزحمه 
در صورتی که دو ســال متوالی باشــد و در نهایت جداشدن از 
صاحبکار حسابرســی در صورتی که تمرکز کار حسابرس بر او 
بیش از پنج سال ادامه یابد. همچنین، برای بنگاه های با منافع 
غیرعمومی، آن گونه که در مقررات خدمات غیراطمینان بخشی 
آمده اســت، آیین اصول اخالق حرفه ای سخت گیری کمتری 
درنظر گرفته، اما همچنان استفاده از تدابیر ایمن ساز اضافی را 

افزایش داده است.

پروژه های تکمیلی در حال انجام هیئت 
اگر به دو پروژه در حال انجام هیئت اشاره نکنم که با چگونگی 
در  حق الزحمه   و  غیراطمینان بخشی  خدمات  مقررات  اجرای 
سراسر جهان ارتباط دارند، در واقع نسبت به مسئولیتم مبنی بر 
کنم، غفلت  آگاه  کار هیئت  با  را  تا حدامکان مخاطبان  این که 
مستقیم  ارتباطی  از  هیئت  انجام  حال  در  پروژه  دو  کرده ام. 

منافع  با  بنگاه های  تعریف  اقدام در مورد اصالح  برخوردارند: 
مورد  در  اقدام  و  حرفه ای  اخالق  اصول  آیین  در  عمومی 
استفاده  با  حرفه ای  اخالق  اصول  آیین  اصالح  و  غنی سازی 
پیامدهای  به  دقت  با  که  هیئت  فناوری  پروژه  دیدگاه های  از 
اخالقی نواوریهای فناورانه مخرب که اطراف ما را احاطه کرده 

است، نگاه می کند. 
اجــازه بدهید ابتــدا به اقــدام در حال انجام بــرای اصالح 
تعریف بنگاه های بــا منافع عمومی بپــردازم. در آیین اصول 
اخالق حرفه ای موجود، به طور کلی این تعریف، »شــرکتهای 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار« را دربــر می گیرد، و هر 
آن چــه قوانین و مقررات محلی اضافه بــر آن تعیین می کنند. 
ویژگیهای ذکرشــده در آیین، از جنبه ساختاری تنوع زیادی را 
دربر می گیرد؛ زیرا شرایط محلی و عوامل خاص بسیار زیادی 
وجود دارند که براساس آنها واحدهای تجاری از سوی مقامهای 
محلی به عنوان بنگاه های با منافع عمومی شــناخته می شوند. 
البته، تنوع موجود در اقدام مســتمر برای بازنگری در تعریف، 
پذیرفته شده است، اما همچنان سعی در مشخص کردن برخی 
نشــانه های هدایت کننــده دارد، مبنی براینکــه بنگاه های با 
منافع عمومی باید چه ویژگیهایی داشــته باشند تا با یکنواختی 
بیشتری در تصمیمهای محلی در سراسر جهان همراه گردند.

بنابراین، پــروژه »بنگاه های با منافــع عمومی« )که هیئت 
برای آن پیش نویس پیشنهادی منتشر کرده است( یک هدف 
اصلــی را بیان می کند کــه تمرکز بر وضعیــت مالی واحدهای 
تجاری اســت که تاثیر بیشتری بر منافع عمومی دارند. بر این 
اساس، پیشنهاد فعلی هیئت برای بنگاه های با منافع عمومی، 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس و چندین دسته از واسطه های 
مالی را شــامل می شــود و فراتر از آن، عواملی را بیان می کند 
که باید در تعاریف محلی یا ملی درنظر گرفته شــوند. البته این 
امر فرایندی مســتمر است و اکنون در حال دریافت پاسخهای 
مشــورتخواهی بــرای آن هســتیم؛ به همین دلیــل، توضیح 
بیشــتری نمی دهم. تنها به یک نکته اشــاره دارم، این که این 
پــروژه از همان ابتدا بــا هیئت اســتانداردهای بین المللی 
هماهنــگ   (IAASB) اطمینان بخشــی  و  حسابرســی 
شــده اســت، بنابراین می توانیم به دنبال یک تعریف مشترک 
باشــیم. همچنین، اشــاره کنم که در این مورد همانند خدمات 

اقدام هیئت در زمینه فناوری 

به طور گسترده ای 

در جستجوی تاثیر نواوریها بر 

رفتار و استانداردهای اخالقی است
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غیراطمینان بخشی و حق الزحمه، آیین اصول اخالق حرفه ای 
با پیشــنهاد عواملی که باید درنظر گرفته شــود، به صراحت با 
مراجع محلی ارتباط برقرار می کند و از آنها می خواهد که، برای 
نمونه، دســته بندیهای آیین اصول اخالق حرفه ای براســاس 
میزان آســتانه ها را تصحیح کنند، و برای یکنواختی بیشــتر، 
در حوزه ای که واگراییهای ملی گســترده است، فشار بیشتری 

به وجود آورند. 
تعریــف اصالح شــده بنگاه های بــا منافع عمومــی به طور 
درخورتوجهی بر اجرای مقررات خدمات غیراطمینان بخشــی 
و حق الزحمه  تاثیرگــذار خواهد بود، زیرا مــرز بین بنگاه های 
با منافع عمومــی و بنگاه های با منافــع غیرعمومی را جابه جا 

می کند.
در پایان، مطالبی در مورد اقدام هیئت در زمینه فناوری و 
ارتباط آنها با خدمات غیراطمینان بخشی و حق الزحمه مطرح 
می کنم. اقدام هیئت در زمینه فناوری، به طور گسترده ای در 
جســتجوی تاثیر نواوریها بر رفتار و اســتانداردهای اخالقی 
اســت. اولین موردی که می خواهم به آن اشاره کنم، این که 
یک بررســی جامع در اصول اساســی آییــن اصول اخالق 
حرفــه ای، با درنظر گرفتــن نفوذ تهاجم فنــاوری موجود از 
طریق الگوریتمها، ابزار هوش مصنوعی و نواوریهای مربوط، 
هیئت را متقاعد کرده اســت که اصول اساســی این قانون در 
پوشــش خدمات جدید و پیکربندیهای جدیــد در قضاوت و 
عملکرد انسانی که از نظر فناوری پشتیبانی می شود، محکم، 
جامع و شــفاف هســتند. بنابراین به ویــژه در زمینه خدمات 
غیراطمینان بخشــی و حق الزحمه، درنظر داریم که از ترکیب 
رهنمودهای اختیاری ســودمند بــرای کاربردپذیری مقررات 
جدید خدمات غیراطمینان بخشــی و حق الزحمــه در زمینه 
کاربردهای فناوری انبوه استفاده کنیم. افزون براین، فعاالنه 
در تالش هســتیم تا موارد کاربردی بیشتری تهیه کنیم تا به 
رهنمود جان تــازه ای دهد؛ همانند مــوارد و نمونه هایی که 
می توانــد راهکار رفع معضلهای اخالقــی را در محیط جدید 
فناوری بهتر نشان دهد. در پایان، مواردی مانند پیچیدگی، 
پاســخگویی و جانبداری درونی، در ارتقای عملکرد اخالقی 
و حمایت از استقالل در فهرست تعهدهای آینده هیئت مهم 

بوده و خواهند ماند.

سخنان پایانی
چند نکته پایانی با تمرکز بر استفاده و کاربرد جهانی آیین اصول 

اخالق حرفه ای در حال و آینده می گویم.
اول از همه و همان طور که پیش از این در ســخنان قبلی نیز 
بارها بیان کردم، آییــن اصول اخالق حرفه ای مبتنی بر اصول 
همراه با رهنمود شــفاف برای به کارگیری، همچنان می تواند 
بهترین گزینه برای کاربرد یکنواخت احکام و الزامهای اخالقی 

در سراسر جهان باشد.
دوم، بیانیه هــای آییــن اصول اخالق حرفــه ای باید جامع 
باشــند و نه تنهــا در زمینــه فناوریهای جدید، بلکــه در زمینه 
دیگری نیز مرتبط باشــند: نیازهای مبرم به گزارشگری موارد 
غیرمالی آموزنده تر و اســتانداردتر که مستلزم گسترش سامانه 
بررسی مســتقل در شکلهای حسابرسی، رســیدگی اجمالی و 

اطمینان بخشی خواهد بود. 
سوم و به همان اندازه مهم: پیشرفت در آیین اصول اخالقی 
اســت- مشــابه آیین بین المللی اصول اخــالق حرفه ای برای 
حسابداران حرفه ای- در سراسر زیست بوم حرفه های شرکتی، 

هم در داخل و هم در سراسر سازمانهای شرکتی.
مــن همچنان یک طرفدار بســیار قوی بــرای ارتقای کلی 
اســتانداردهای اخالقی در میان بازیگرانی هســتم که محرک 
اقتصــاد هســتند و به آن نیــرو می دهنــد. آییــن بین المللی 
اصول اخــالق حرفه ای، نمونه بســیار خوبــی ارائه می دهد. 
به همین دلیل اســت که همچنان شــما را تشویق می کنم که 
راجع به گســترش نام مجموعه کنفرانسهای بسیار خوبتان به 

»حسابرسی، اطمینان بخشی و اخالق«، تامل کنید!
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