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بسته چارچوب مفهومی
برای 

استقالل

مقدمه
به کارگیری چارچوب مفهومی برای استقالل1 و تفسیر 
 (AICPA, ET sec. 1.200.005) تعارضهای اخالقی
در مواردی که در آیین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران 
رسمی امریکا (AICPA) رهنمودی در پاسخ به روابط 

یا شرایط خاص ارائه نشده، برای اعضا الزامی است.
از این چارچــوب نمی توان برای غلبه بر موارد منع شــده 
و یا دیگر الزامهای آیین انجمن حســابداران رســمی امریکا 
اســتفاده کــرد. ایــن چارچوب شــامل رویکــردی در مورد 
»خطرها و تدابیر ایمن ســاز« است که برای کمک به اعضا در 
تجزیه وتحلیل روابط و شرایطی طراحی شده که آیین انجمن 
به طور مشــخص به آنها پاسخ نمی دهد و نیز روابط و شرایط 
یادشده ممکن است به نقض »مقررات استقالل« منجر شوند 

.(AICPA, ET sec., 1.200.001)

این بسته به اعضا در استقرار رویکرد چارچوب مفهومی 
کمک کرده و به طور خاص دربرگیرنده این موارد  است:

• مراحل چارچــوب مفهومی به منظــور راهنمایی دقیق 

اعضا در خصوص آنچه باید در هنگام استفاده از رویکرد 
مبتنی بر چارچوب مفهومی انجام دهند؛

• نقشه راه به عنوان ابزاری عینی برای نشان دادن مراحل 
جزئی تر رویکرد مبتنی بر چارچوب مفهومی؛

• کاربرگی برای کمک به اعضــا برای به کارگیری مراحل 
چارچوب مفهومی که ممکن اســت به منظور پاسخگویی 
بــه الزامهای مستندســازی )کــه در بند 9 به آن  اشــاره 
می شود( نیز مورد اســتفاده قرار  گیرد. مثالی از چگونگی 

استفاده از این کاربرگ در بسته گنجانده شده است؛ و
• ارائــه نمونه هایــی از روابــط و یا شــرایطی که در آییــن انجمن 
حسابداران رســمی امریکا آورده نشده اند و نیز نمونه هایی در مورد 
این که چارچوب مفهومی در چنین شرایطی چگونه باید اعمال شود. 
روابط و یا شــرایطی که اعضا با آن روبه رو می شــوند 
و تهدیدی برای دیگر قواعد به جز اســتقالل می باشــد، 
ممکن است با استفاده از بسته  جداگانه ای با عنوان »بسته  
چارچــوب مفهومی بــرای اعضای فعــال در حرفه که با 

همگان سروکار دارند«، تجزیه وتحلیل شود.

 ترجمه: مریم گوارا
M. Craig, E.T. Goria
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مراحل چارچوب مفهومی
اعضا براساس رویکرد چارچوب مفهومی ملزم هستند که:

الف- خطرهایی که اســتقالل اعضا را به مخاطره می اندازد و یا 
به وســیله شــخص ثالث منطقی و آگاه به عنوان مخاطره برای 

استقالل اعضا تلقی می شود را به طور کامل شناسایی کنند، 
ب- میزان اهمیت خطرهای شناسایی شده را بسنجند،

ج- تدابیر ایمن ساز مناسب را شناسایی کرده و در صورت لزوم به کار برند، و 
د- در مــورد این که تدابیر ایمن ســاز در حذف و یا کاهش خطر 
یا خطرهای مهم و رســاندن آنها به ســطح قابــل قبول مؤثر 

بوده اند، ارزیابی به عمل آورند.
بخشــهای بعدی مقالــه در مورد مراحــل به کارگیری رویکرد 
چارچــوب مفهومــی راهنماییهای دقیقی را بــرای اعضا فراهم 
می آورند. براساس این رویکرد، در صورتی که به کارگیری تدابیر 
ایمن ســاز مناسب برای کاهش ســطح خطرها یا رساندن آنها به 
ســطح پذیرفتنی ممکن نباشــد، اعضا در صورت امکان باید با 
تغییر شرایط و روابط، میزان خطرها را به سطح پذیرفتنی رسانده 

و قرارداد گواهی دهی را رد کنند یا همکاری را ادامه ندهند.
مرحله 1- شناسایی خطرها

در رابطه با موضوع اســتقالل، خطرها، روابط و یا شــرایطی وجود 
دارند که استقالل را مختل می کنند. در بند های 12 تا 18 چارچوب، 
شناســایی خطرهای مربوط به اســتقالل ارائه شده است: عالیق 
ناسازگار، طرفداری، نزدیکی )دوستانه یا قوم و خویشی(، مشارکت 
در مدیریت، منافع شخصی، خودارزیابی و به کارگیری نفوذ نابه جا.

در صورتــی که هر یک از اعضا با روابط و یا شــرایطی روبه رو 
شــود که در تفسیرهای استقالل به آنها پاســخ داده نشده باشد، 
باید تعیین کند که آیا روابط و یا شرایط ممکن است به ایجاد خطر 
منجر شود؟ وجود خطر به معنای نقض »قواعد استقالل« از سوی 
عضو نیست؛ اما وی باید اهمیت خطر را ارزیابی کرده و در صورتی 
که مشخص شود که خطری وجود ندارد که »قواعد استقالل« را به 
مخاطره بیندازد، آنگاه عضو می تواند به ارائه خدمات گواهی دهی 
ادامه دهد. به هر حال اگر خطر شناســایی شد، او باید مرحله  2 را 

که مرحله  ارزیابی اهمیت خطر است، دنبال کند. 
مرحله 2- ارزیابی اهمیت خطرها

در صورتی که عضو خطری ناشــی از روابط و یا شرایط خاص 
شناســایی کند، ناچار خواهد بود میزان اهمیت خطر را ارزیابی 

کند. او باید خطرها را به طور جداگانه و در مجموع بررسی کند؛ 
زیرا ممکن است  خطر بر استقالل وی در مجموع اثرگذار باشد. 
زمانی که اهمیت یک خطر ارزیابی می شــود، عضو باید تعیین 
کند که آیا خطر در سطح پذیرفتنی هست یا نه؛ به این معنی که 
شخص ســوم مطلع و منطقی که از روابط و شرایط آگاه است، 
بتواند چنین نتیجه بگیرد که خطر شناسایی شده، انطباق وی با 
»قواعد استقالل« را به مخاطره نمی اندازد. افزون بر این، عضو 
باید به هر دو عوامل کّمی و کیفی توجه داشــته باشــد؛ از جمله 
این که آیا از تدابیر ایمن ســاز موجود که خطرها را به سطح قابل 
قبول کاهش می دهد، اســتفاده شده است؟ در صورتی که پس 
از ارزیابی اهمیت خطرها مشــخص شــد که خطرها در سطح 
پذیرفتنــی قرار دارند، الزامی ندارد کــه او بیش از آن خطرها را 
ارزیابی کنــد و می تواند به ارائه خدمات گواهی دهی ادامه دهد. 
به هر حال، در صورتی که در نتایج ارزیابیها مشــخص شود که 
خطرها در سطح پذیرفتنی قرار ندارند، عضو باید به سراغ مرحله 
3  که مرحله شناسایی و به کارگیری تدابیر ایمن ساز است، برود. 

مرحله  3- شناسایی و اعمال تدابیر ایمن ساز 
در صورتی که عضو اهمیت خطر شناسایی شده از روابط و یا شرایط 
را ارزیابی و نتیجه گیری کند که خطر در سطح پذیرفتنی قرار ندارد، 
نیاز خواهد بود که تدابیر ایمن ساز را که برای حذف یا کاهش خطر 
تا ســطح پذیرفتنی باید به کار گرفته شــود، شناسایی کند. ممکن 
اســت او تدابیر ایمن سازی را که موجود است، شناسایی کرده و یا 
به شناسایی تدابیر ایمن ساز جدید نیاز داشته باشد. در مواردی نیز 
ممکن اســت وی تنها با به کارگیری یک تدبیر ایمن ساز، چندین 
خطــر را حذف کند یــا کاهش دهد. با این حال، ممکن اســت در 
مواردی او چندین تدبیر ایمن ســاز را برای حذف یا کاهش خطر و 

رساندن آن به یک سطح پذیرفتنی، به کار گیرد.
 تدابیر ایمن ســاز ممکن اســت از ســوی حرفه، قوانین و یا 
مقررات ایجاد  شــود یا به وسیله مشتری  گواهی دهی یا مؤسسه 
حسابرســی به کار گرفته شــود. نمونه هایی از تدابیر ایمن ساز 
مختلف در هر گروه، در بندهــای 23-21 »چارچوب مفهومی 
برای اعضای فعال در حرفه که با همگان سروکار دارند«، آورده 

 .(AICPA, ET sec. 1.000.010) شده  است
پس از شناســایی و به کارگیری تدابیر ایمن ســاز، عضو باید 
مرحله 4 یعنی »ارزیابی اثربخشــی تدابیر ایمن ســاز« را دنبال 
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کرده و با قضاوت حرفه ای در ارزیابی اثربخشــی، به تدابیری 
بپردازد که برای از بین بردن و یا کاهش خطر و رساندن آن به 

یک سطح پذیرفتنی، باید به کار گرفته شود.
مرحله4- ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر ایمن ساز

در صورتــی که عضو به این نتیجه برســد که بــا به کارگیری تدابیر 
ایمن ســاز مشخص شده، خطرها در ســطح پذیرفتنی قرار دارند، 
پــس از آن می تواند ارائه خدمــات گواهی دهــی را ادامه دهد. به 
هر حال، در صورتی که تدابیر ایمن ســاز مناســبی برای حذف و یا 
کاهش ســطح خطر به سطح پذیرفتنی وجود نداشته باشد، یا او در 
به کارگیری تدابیر ایمن ســازی مؤثر ناتوان باشد، روابط و یا شرایط 
ایجاد کننــده  خطر باید تغییر یافته و یا این کــه باید کار گواهی دهی 
را رد یــا قطع کنــد. در صورتی که وی در چنین شــرایطی به ارائه 
خدمات گواهی دهی بپردازد، انطباق خود با »قواعد استقالل« را به 
مخاطــره می اندازد. در بند 21 چارچوب، مثالهایی از عواملی ارائه 

شده است که در تعیین اثربخشی تدابیر ایمن سازی کمک می کنند. 
مرحله  5- مستندسازی خطرها وتدابیر ایمن سازی

زمانی که از تدابیر ایمن ســازی برای حذف و یا کاهش خطرها 
و رســاندن آنها به ســطح پذیرفتنی اســتفاده می شــود، باید 
خطرهای شناسایی شــده و تدابیر ایمن ســاز به کارگرفته شده 
مستندســازی شوند. کوتاهی در آماده ســازی اسناد و مدارک 
مورد نیاز به منزلــه تخلف از »انطباق با قواعد اســتانداردها« 
است (AICPA, ET sec., 1.310.001)؛ مگر آن که عضو 
بتواند نشــان دهد که تدابیر ایمن ســازی را که خطرهای مهم 
را حذف کرده یا در ســطح پذیرفتنی کاهــش داده بود، به کار 
گرفته اســت. در هر صورت، اگر او نتواند نشان دهد که تدابیر 
ایمن ســاز به کار گرفته شده اســت، در آن صورت در معرض 

نقض »قواعد استقالل« قرار می گیرد. 
نمودار 1 مراحل چارچوب مفهومی را نشان می دهد. 

مرحله 2
ارزیابی میزان
 اهمیت خطرها

مرحله 1
شناسایی خطرها

مرحله 3
شناسایی و بکارگیری

 تدابیر ایمن ساز

موجودجدید

مرحله 4
ارزیابی میزان اثربخشی

 تدابیر ایمن ساز

آیا خطرها در 
سطح پذیرفتنی

 هستند
توقف

مرحله 5
مستندسازی خطرها و تدابیر 
ایمن سازی به کارگرفته شده

ادامه
کار

خیر

بله

خطرها بااهمیت
نیستند

هیچ خطری
شناسایی نشد

خطرهای شناسایی شدهخطرهای بااهمیت

نمودار 1-  مراحل چارچوب مفهومی 
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کاربرگ چارچوب مفهومی
هنگامی که عضو متوجه شــرایط و یا روابطی شــود که ممکن 
اســت به ایجاد خطر برای انطباق با »قواعد اســتقالل« برای 
صاحب کار گواهی دهی منجر شود، می تواند از کاربرگ چارچوب 
مفهومی استفاده کند تا تعهدهای خود برای رعایت آیین رفتار 
حرفه ای را انجام دهد. وی می تواند روابط و شرایط دیگری را 

نیز اگر مشخص شد، به کاربرگ اضافه کند. 
پنجمین مرحلــه  چارچوب مفهومی بــه توضیح این مطلب 
می پــردازد که وقتی که تدابیر ایمن ســاز برای از بین بردن و یا 
کاهش خطرهای بااهمیت و رســاندن آنها به سطح پذیرفتنی 
به کار گرفته می شود، عضو باید به مستندسازی خطرها و تدابیر 
ایمن سازی شناسایی شــده ای  بپردازد که در کاربرگ چارچوب 
مفهومی انجام پذیر اســت )راهنمای تکمیل کاربرگ چارچوب 
مفهومی در ادامه ارائه شــده اســت(. نمونه کاربرگ چارچوب 

مفهومی در جدول 1 نشان داده شده است. 

نمونه های چارچوب مفهومی
در ادامه، نمونه هایی از موقعیتهایی آورده شده که در آن ممکن 
اســت عضو با شــرایطی روبه رو شــود که در آیین حسابداران 
رســمی امریکا به آن پاسخ داده نشده باشد. این مثالها الزام آور 
نیســتند و تنهــا به منظور نشــان دادن چگونگــی به کارگیری 
رویکرد چارچــوب مفهومی ارائه شــده اند. وی باید در تعیین 
این که آیا خطرها بااهمیت هســتند یا خیر، قضاوت حرفه ای را 

به کار گیرد و اگر به این نتیجه رســید که هستند، تعیین کند که 
آیا تدابیر ایمن ســاز به صورتی اثربخش توان حذف و یا کاهش 

خطرها به سطح پذیرفتنی را دارند؟ 
نمونه هایــی از موقعیتهایــی کــه اعضای حرفــه با همگان 
ســروکار دارند و ممکن اســت با آن روبه رو شوند و دربرگیرنده 
قواعــد دیگــری به جز اســتقالل اســت را می توان در بســته 
»چارچوب مفهومی برای اعضای حرفه که با همگان ســروکار 

دارند«، یافت.

مرحله  1: شناسایی خطرها
مرحله  2: ارزیابی میزان 

اهمیت خطرها
مرحله  3: شناسایی و 

به کارگیری تدابیر ایمن ساز
مرحله  4: بررسی میزان 
اثربخشی تدابیر ایمن ساز

خالصه روابط یا
شرایط  

توضیحی درباره شرایط و روابطی 
فراهم کنید که ممکن است منجر 

به ایجاد  خطر برای انطباق با 
قواعد استقالل شود.

خطرها را شناسایی کنید.
خطر را شرح دهید، )عالیق ناسازگار، 

طرفداری، قرابت، مشارکت در 
مدیریت، منافع شخصی، خودارزیابی، 

اعمال نفوذ نابجا( 
و ارتباط آن با روابط و شرایط را توضیح 

دهید.
 

توضیح دهید که به چه علت 
خطرهای شناسایی شده دارای 
اهمیت هستند یا دارای اهمیت 

نیستند.

تدابیر ایمن ساز شناسایی شده 
برای حذف یا کاهش خطرها و 

رساندن آن ها به سطح پذیرفتنی 
را توضیح دهید.

توضیح دهید که آیا تدابیر ایمن ساز 
اعمال شده ممکن است خطرها 
را حذف کند یا نکند و یا تا سطح 

پذیرفتنی کاهش دهد یا ندهد.  در 
صورتی که نتیجه گرفتید خطرها در 

سطح پذیرفتنی نیستند، به تهیه 
مستنداتی در این مورد بپردازید که آیا 
مؤسسه توان دارد شرایط و یا روابط 
ایجاد کننده خطرها را کاهش دهد یا 

کار را رد یا متوقف خواهد کرد.

ناحیه  هناحیه  دناحیه  جناحیه  بناحیه  الف

جدول1- نمونه کاربرگ چارچوب مفهومی

تدابیر ایمن ساز

ممکن است از سوی حرفه

قوانین و یا مقررات

ایجاد شود یا

به وسیله مشتری 

گواهی دهی یا

مؤسسه حسابرسی

به کار گرفته شود



86

13
95

ور 
ری

شه
  8

4 
ره

ما
ش

دوست یا قوم و خویش
مدیری در قرارداد حسابرســی در مؤسسه حسابرسی که عضو 
انجمن در آن کار می کند، دوست نزدیک یا قوم و خویشی دارد 
)که - آن گونه که در آیین انجمن آمده- عضو درجه اول خانواده 
یا قوم و خویش نزدیک قلمداد نمی شــود( و سمت مهمی در 

تشکیالت مشتری حسابرسی دارد. 
خطرهای شناسایی شده: خطر قرابت آشکار است. به طور 
مشــخص، مدیر ممکن اســت نتواند به واسطه  رابطه  نزدیک 
با فردی که ســمتی مهم در حوزه صاحب کار حسابرسی دارد، 
واقع بینــی و تردید حرفه ای را در ســطحی مناســب در طول 

حسابرسی اعمال کند. 
تدابیر ایمن ساز ممکن: در صورتی که عضو نتیجه بگیرد که 
خطرها نسبت به استقالل بااهمیت هستند، مثالی برای تدابیر 
ایمن ســازی که ممکن اســت در نظر بگیرد، می تواند انتقال 

مدیر از گروه حسابرسی برای یک صاحب کار خاص باشد.
حق الزحمه های با اهمیت

عضــوی از انجمــن در نظــر دارد پیشــنهادی برای حسابرســی یک 
صاحب کار جدید بفرستد. به هر صورت، اگر کار گرفته شود، حق الزحمه 
این صاحب کار آینده برای مؤسسه این عضو در خور توجه خواهد بود.

خطرهای شناسایی شده: خطر منافع شخصی آشکار است. 
به طور مشخص، اهمیت حق الزحمه های دریافتی از صاحب کار 
آینــده ممکن اســت به از بیــن رفتن بی طرف مانــدن و حفظ 

استقالل عضو در زمان انجام خدمات حسابرسی منجر شود.
تدابیر ایمن ساز ممکن: در صورتی که عضو نتیجه بگیرد که 
خطر استقالل بااهمیت است، نمونه هایی از تدابیر ایمن سازی 

که می تواند در نظر بگیرد، بدین شرح است: 
• اختصاص کارکنان قرارداد حسابرســی منوط به تأیید شریک 

یا مدیر دیگری باشد، 
• پیاده سازی رویه  نظارت درون مؤسسه ای برای صاحب کار حسابرسی، و

• مشــروط کردن صاحب کار حسابرســی به رســیدگی پیش از 
اطمینان بخشی یا پس از اطمینان بخشی یا به فرایند رسیدگی 

مستقل مؤسسه به وسیله هم پیشگان. 
صاحب کار باسابقه

یک عضــو انجمن برای یــک صاحب کار باســابقه،  خدمات 
مالیاتــی ارائه می کنــد و صاحب کار در ایــن اواخر از این عضو 

خواسته است که کار حسابرسی نیز برای او انجام دهد. 
خطرهای شناسایی شــده: خطر قرابت و خطر خودارزیابی 
آشکار است. به طور مشخص، خطر قرابت آشکار است؛ زیرا 
عضو ممکن اســت به دلیل روابط درازمدت با صاحب کار نتواند 
در طول حسابرســی بی طرفی و تردید حرفه ای را در ســطح 
مناســبی به کار گیرد. افزون بر آن، خطر خودارزیابی نیز آشکار 
است؛ زیرا عضو یادشده ممکن است در زمان انجام حسابرسی 

برای صاحب کار بر خدمات مالیاتی انجام یافته اتکا کند. 
تدابیر ایمن ســاز ممکن: در صورتی که عضو نتیجه بگیرد 
که خطرها نسبت به استقالل درخور توجه هستند، نمونه هایی 
از تدابیر ایمن ساز که ممکن است در نظر بگیرد، عبارتند از: 

• در خصوص خطر قرابت، از شریک دیگر مؤسسه یا مؤسسه 
دیگر برای بازبینی خدمات حسابرســی که او انجام داده است، 

استفاده شود؛ و 
• در خصوص خطر خودارزیابی، از آنجا که عضو یادشده مشخص 
کرده که »الزامهای عمومی انجام خدمات غیراطمینان بخشی« 
(AICPA, ET sec. 1.295.040) رعایــت شــده، چنیــن 

نتیجه گیری نموده که خطرها در ســطح پذیرفتنی قرار دارد. در 
چنین حالتی، لزومی به تدابیر ایمن سازی بیشتر نیست.

نمونه کاربرگ چارچوب مفهومی 
ایــن نمونه بــرای تکمیل کاربــرگ چارچــوب مفهومی مورد 

استفاده قرار گرفت:
آنتونی و جیم بیش از بیســت سال بهترین دوستان هم بودند. 
آنتونی یک شیمی دان بود و به تولید نوشیدنی عالقه داشت و در 
آرزوی داشــتن مزرعه کوچکی برای خود بود. جیم، حسابدار 
رسمی (CPA)  و در مؤسسه حسابرسی کوچکی شریک بود. 
در یــک مهمانی که در خانه  جیم برگزار شــد، بــرادرزاده جیم 
عنوان کرد کــه کارفرمای او قصد فروش مزرعــه اش را دارد. 
آنتونی بســیار هیجان زده شــد؛ زیرا این فرصت مناسبی برای 
خرید مزرعه بــود. بنابراین او از یک بانــک محلی وام گرفت 
و مزرعه را خرید؛ گرچه مطابق با شــرایط مواقفت نامه وام، او 
مجبــور به ارائه  صورتهای مالی حسابرسی شــده به بانک بود. 
بر این اســاس، وی سراغ بهترین دوستش رفت تا  حسابرسی 
مزرعه را به او بســپارد. جیم این پیشــنهاد را پذیرفت؛ اما در 
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خصوص این کــه چگونه روابطش با آنتونی و بــرادرزاده اش از 
طرف مؤسســه و بانک تعبیر خواهد شــد، نگران بود. بنابراین 
بــرای دریافت راهنمایی به بررســی آیین انجمن حســابداران 
رسمی پرداخت. جیم هیچ رهنمودی به دست نیاورد که به طور 
مشخص بگوید استقالل ممکن است در اثر ارتباط وی با آنتونی 

و یا برادر زاده اش )که اکنون مدیر ارشــد مزرعه بود(، خدشه دار 
شــود. با این حال، او فکــر کرد که ممکن اســت ظاهر قضیه 
اشــکال داشته باشــد و بنابراین تصمیم گرفت درباره چارچوب 
مفهومی مشورت کند و از طریق نامه، تجزیه وتحلیل خود را به 

صورت جدول 2 در اختیار شرکای مؤسسه خود قرار داد. 

مرحله  1: شناسایی خطرها
مرحله  2: ارزیابی میزان 

اهمیت خطرها
مرحله  3: شناسایی و به 
کارگیری تدابیر ایمن ساز

مرحله  4: بررسی میزان 
اثربخشی تدابیر ایمن ساز

خالصه روابط یا شرایط  
توضیحی درباره شرایط و روابطی 
فراهم کنید که ممکن است منجر 

به ایجاد  خطر برای انطباق با 
قواعد استقالل گردد.

خطرها را شناسایی کنید
خطر را شرح دهید. )عالیق ناسازگار، 

طرفداری، قرابت، مشارکت در مدیریت، 
منافع شخصی، خودارزیابی، اعمال نفوذ 
نابجا( و ارتباط آن با روابط و شرایط را 

توضیح دهید.

توضیح دهید که به چه علت 
خطرهای شناسایی شده دارای 

اهمیت هستند یا دارای  اهمیت 
نیستند.

تدابیر ایمن ساز شناسایی شده 
برای حذف یا کاهش خطرها و 

رساندن آنها به سطح پذیرفتنی را 
توضیح دهید.

توضیح دهید که آیا تدابیر ایمن ساز 
اعمال شده ممکن است خطرها 
را حذف کند یا نکند و یا تا سطح 

پذیرفتنی کاهش دهد یا ندهد.  در 
صورتی که نتیجه گرفتید خطرها در 

سطح پذیرفتنی نیستند، به تهیه 
مستنداتی در این مورد بپردازید که آیا 
مؤسسه توان دارد شرایط و یا روابط 
ایجاد کننده خطرها را کاهش دهد یا 

کار را رد یا متوقف خواهد کرد.

جیم، به عنوان یکی از 
سهامداران موسسه، از دوستان 
شخصی نزدیک مالک و مدیر 

یکی از صاحب کاران آینده 
حسابرسی، یعنی مزرعه است.

خطر قرابت آشکار است. 

خطر بااهمیت است؛ زیرا جیم 
ممکن است در مورد منافع 

صاحب کار حسابرسی، زیادی 
دلسوز باشد یا کار و محصوالت 
صاحب کار حسابرسی را بیش از 

حد قبول داشته باشد.

جیم در قرارداد حسابرسی شرکت 
نخواهد کرد  و اجازه حضور در 
بحث های داخلی موسسه در 
مورد صاحب کار حسابرسی را 

نخواهد داشت. از آنجا که مالک 
صاحب کار آینده حسابرسی از 

دوستان نزدیک یکی از شرکاست، 
قرارداد حسابرسی باید پیش 
از صدور گزارش حسابرسی، 

در معرض بازبینی داخلی قرار 
گیرد تا اطمینان حاصل شود که 
گروه قرارداد گواهی دهی، تردید 
حرفه ای را در سطح پذیرفتنی 

به کار گرفته است.

با دور نگه داشتن جیم از قرارداد 
حسابرسی و کنار گذاشتن وی از 

مباحث داخلی مرتبط با حسابرسی 
صاحب کار، وی نخواهد توانست 

بر کسانی که مسئول کار حسابرسی 
هستند، تاثیر بگذارد، در نتیجه به 
گروه حسابرسی اجازه می دهد که 

بی طرفی یا تردید حرفه ای را در سطح 
مناسبی اعمال کند.

جیم ، به عنوان یکی از شرکای 
مؤسسه، برادرزاده ای دارد 

که به وسیله صاحب کار آینده 
حسابرسی، یعنی مزرعه استخدام 
شده است. این برادرزاده، مدیر 

مزرعه است.

خطر قرابت آشکار است. 

خطر بااهمیت است؛ زیرا جیم 
ممکن است در مورد منافع 

صاحب کار حسابرسی، زیادی 
دلسوز باشد یا کار و محصوالت 
صاحب کار حسابرسی را بیش از 

حد قبول داشته باشد.

جیم در قرارداد حسابرسی شرکت 
نخواهد کرد  و اجازه حضور 
در بحثهای داخلی مؤسسه 

در مورد صاحب کار حسابرسی 
را نخواهد داشت. حسابرسی 
کارهای مشتری را نخواهد 

داشت. از آنجا که مدیر ارشد 
عملیات شرکت از وابستگان 

همان شریک حسابرسی است، 
قرارداد حسابرسی باید پیش 
از صدور گزارش حسابرسی، 

در معرض بازبینی داخلی قرار 
گیرد تا اطمینان حاصل شود که 
گروه قرارداد گواهی دهی، تردید 
حرفه ای را در سطح پذیرفتنی 

به کار گرفته است.

با دور نگه داشتن جیم از قرارداد 
حسابرسی و کنار گذاشتن وی از 

مباحث داخلی مرتبط با حسابرسی 
صاحب کار، وی نخواهد توانست 

بر کسانی که مسئول کار حسابرسی 
هستند، تاثیر بگذارد، در نتیجه به 
گروه حسابرسی اجازه می دهد که 

بی طرفی یا تردید حرفه ای را در سطح 
مناسبی اعمال کند.

نتیجه گیری
همه خطرهای شناسایی شده به صورت جداگانه و در مجموع، ارزیابی شد و تدابیر ایمن ساز مناسبی برای حذف و یا کاهش این خطرها به سطح پذیرفتنی مناسب 
به ترتیبی که پیش از این در این کاربرگ مستندسازی شده بود، به کار گرفته شد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته نتیجه گیری شد که خطرهای مربوط به رعایت 

»قواعد استقالل«  در حد پذیرفتنی است.

جدول 2
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پانوشت:
1- Conceptual Framework for Independence

منبع:
 Craig M., and E.T. Goria, Conceptual Framework Toolkit for Independence, AICPA, July 2015

در این ناحیه، خالصه ای از روابط  یا شرایطی که فکر می کنید برای استقالل خطر ایجاد می کنند را بنویسید. ناحیه الف

ناحیه ب
در این ناحیه، خطرهایی را که فکر می کنید وجود دارند، شناسایی کنید و توضیح دهید که چرا معتقد هستید این خطرها 

وجود دارند. 

ناحیه ج

در این ناحیه توضیح دهید که چرا معتقد هســتید که خطرهای شناسایی شــده در ناحیه ب بااهمیت هستند یا  نیستند. 
اگر فکر می کنید خطرهای شناسایی شــده بااهمیت نیســتند، می توانید متوقف شوید و در صورتی که فکر می کنید مهم 

هستند، به ناحیه د بروید.

ناحیه د

در ایــن ناحیه توضیح دهید کدام تدابیر ایمن ســاز موجود و جدید را به کار برده اید. مثال هایی از تدابیر ایمن ســاز 
ممکــن در بندهــای 23-21 »چارچوب مفهومی برای اعضای فعال در حرفه که با همگان ســروکار دارند«، آورده 

شده است.

ناحیه ه

در این ناحیه توضیح دهید که چرا معتقد هستید تدابیر ایمن ساز به کارگرفته شده می توانند یا نمی توانند خطرها را تا 
یک سطح پذیرفتنی کاهش دهند یا حذف کنند. در صورتی که نتیجه گرفتید خطرها در سطح پذیرفتنی نیستند، 
طرح اقدام خود را مســتند ســازید. به عنوان مثال، آیا برنامه ای برای تغییر روابط و شــرایط دارید تا به واسطه آن 
خطرها از بین بروند  و یا کم شــوند،  یا این که به دنبال این هســتید که قرارداد گواهی دهی را اجرا نکنید؟ بند21 
چارچوب را از نظر مثالهایی از عواملی که ممکن اســت در تعیین اثربخشــی تدابیر ایمن ساز سودمند باشد، برای 

مشورت در نظر بگیرید.

ناحیه و
در این ناحیه، نتیجه گیری خود، درباره این که آیا خطرهای شناسایی شده ای که ممکن است رعایت »مقررات  استقالل« 

را نقض کنند، در سطح پذیرفتنی هستند، مستند سازید.

دستورعمل تکمیل کاربرگ چارچوب مفهومی




