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مقدمه
 پیش نویس منتشرشده به وســیله هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران )IESBA( با عنوان »تغییرات 
پیشنهادی در آیین اخالقی برای حسابداران حرفه ای در پاسخ به روابط درازمدت کارکنان با صاحب کار  حسابرسی«، موارد 

زیر را دربر می گیرد:
الف- مبنای نتیجه گیری در رابطه با پیشــنهادهای منتشرشده به عنوان بخشی از پیش نویس اوت 2014 با عنوان »تغییرات 
پیشنهادی در آیین اخالقی برای حسابداران حرفه ای در ارتباط با تدابیر الزم برای پاسخگویی به روابط درازمدت کارکنان 
با صاحب کار  حسابرســی یا خدمات اطمینان بخشــی«. پیشنهاد یادشده اکنون به وســیله هیئت استانداردهای بین المللی 

اخالقی برای حسابداران، نهایی شده است.
ب- یادداشــتی که پیش زمینه و توضیح درباره تغییرات پیشــنهادی در آیین اخالقی برای حســابداران در خصوص ارتباط 

درازمدت کارکنان با صاحب کار  حسابرسی یا خدمات اطمینان بخشی، فراهم می سازد.
همچنین به منظور کمک به پاسخ دهندگان به نظرخواهی در درک بهتر این که چگونه در نظر است تدابیر این پیش نویس 
)چه آنهایی که نهایی شــده اند و چه آنهایی که منوط به تجدید انتشــارند( به کار برده شود، هیئت استانداردهای بین المللی 
اخالقی برای حســابداران، نشــریه پرسش وپاسخ کارشناســان هیئت را در پیوست پیش نویس منتشــر کرده است. انتظار 

می رود این نشریه به منظور کمک در به کارگیری تدابیر مطرح شده، در بیانیه نهایی منتشر شود.
 هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، پیش نویس یادشده را در دسامبر 2015 تأیید کرده است.

  ترجمه: محمد میکائیلی

پیش زمینه
در هــر دو مــورِد قراردادهــای حسابرســی و خدمــات 
اطمینان بخشی، از جنبه منافع همگانی و الزامهای آیین 
اخالقی برای حســابداران حرفــه ای، اعضای گروه های 
حسابرســی و اطمینان بخشــی و مؤسســه ها باید از نظر 
ظاهــری و باطنی، هر دو از صاحب کار ان حسابرســی و 

اطمینان بخشی مستقل باشند.
ارتبــاط درازمدت کارکنــان قراردادهای حسابرســی و 

اطمینان بخشــی با صاحب کار  حسابرســی، ممکن است 
تأثیــر منفی بر تردید حرفه ای و واقع بینی داشــته باشــد 
که به نوبه خود ســهم مهمی در کیفیت حسابرسی دارند. 
حسابرس مســتقل، مرجع اصلی مراقبت بیرونی در مورد 
درستی صورتهای مالی است. از اینرو، طوِل مدت روابط 
افراد با صاحب کار  حسابرسی در ارزیابی استقالل ظاهری 

و باطنی افراد، یک عامل مشهود است.
هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران 

روابط درازمدت کارکنان حسابرسی با صاحب کار حسابرسی

درباره پیش نویس تغییرات پیشنهادی
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قبــول دارد که در خصوص تدابیر کنونی آیین اخالقی برای 
ارتباط درازمدت، مشــکالت ادراکی وجــود دارد؛ به ویژه، 
طول مدتی که یک شــخص ممکن اســت در حال حاضر 
در نقش شــریک مؤسسه حسابرسی، برای یک صاحب کار  
حسابرســی که واحد اقتصادی با منافع عمومی اســت، کار 
کند، 14 ســال از کل 16 ســال متوالی است. از اینرو برای 
هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، 
و از نظــر منافع عمومــی، توجه به این امر مهم اســت که 
تدابیر مزبور برای پاســخگویی به تهدید ارتباط درازمدتی 

که متوجه استقالل می شود، مناسب است.
موضوعهای مــورد بحــث، پیچیده و در هــم آمیخته 
هســتند. عواملی که تهدیِد استقالل را افزایش می دهند، 
همچنین ممکن است عواملی باشند که در کیفیت حسابرسی 
ســهیمند. این موارد شامل دانش صاحب کار  حسابرسی و 
دانش عملیات صاحب کار  حسابرســی و پیوستگی کارکنان 
می باشد. افزون بر آن، در حالی که برخی ذینفعان خواستار 
تقویت الزامهــای آیین اخالقی در پاســخگویی به روابط 
درازمدت شــده اند، روشن است که الزامهای متکی بر نظر 
شخصی ممکن اســت در زمانی که وقوع چرخش به دلیل 
تغییر یا انتقال اجباری می شــود، مشــکالت ناخواسته ای 

برای واحدهای اقتصادی ایجاد کند.
بین المللــی  اســتانداردهای  هیئــت   ،2014 اوت  در 
اخالقی برای حســابداران، پیشنهادهای خود را در قالب 
پیش نویس های یادشــده منتشر ساخت. 77 یادداشت از 
پاسخ دهندگان مختلف، شامل مراجع انتظامی و نهادهای 
نظارتی حسابرسی، اســتانداردگذاران ملی، مراجع عضو 
فدراسیون بین المللی حسابداران، دیگر مراجع حرفه ای، 

و مؤسسه ها دریافت شده بود.
در مجموع، پشتیبانی وسیعی برای پیشنهادهای بهبود 
در تدابیر عمومی برای پاسخگویی به روابط درازمدت در 
آیین اخالقی وجود داشــت. همچنین، پشتیبانی وسیعی 
در مورد مدت باقی ماندن شــریک اصلی حسابرســی در 
حسابرســی واحدهــای با منافــع همگانی، بــرای مدت 
هفت ســال وجود داشــت. به طور کلــی، تفاهم کمتری 
در مورد دیگر پیشــنهادهای مرتبط با چرخش شــریک 

اصلی حسابرســی در واحدهای با منافع همگانی، وجود 
داشت. موافقت و مخالفت با پیشنهادهای مطرح شده در 
مورد مشاوره محدوِد شــریک مسئول قرارداد حسابرسی 
در دوره تنفس با اعضای گروه حسابرســی، بیش از سایر 
موارد برابر بود. موافقت و مخالفت با پیشنهادهای مربوط 
بــه محدودیتهای اضافی بر فعالیتهایی که ممکن اســت 
در طول مدت دوره تنفس انجام شــود، به طور مشــابهی 
برابر بود. به طور کلی، پشــتیبانی وسیعی از پیشنهادهای 

تغییرات متناظر با بخش 291 مطرح بود.
هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالقــی بــرای 
حســابداران در نتیجــه پاســخهای پاســخ دهندگان به 
پیش نویس پیشــنهادی و بحثهای هیئت استانداردهای 
بین المللــی اخالقی برای حســابداران با گروه مشاوران 
)CAG( و دیگــر ذینفعان، در مورد بیشــتر دیدگاه های 
خــود در طرح تجدیدنظرشــده نتیجه گیری کــرد؛ اما به 
این تصمیم رســید که نیاز به انتشــار پیش نویس جدید یا 

پیشنهادهای تجدیدنظرشده در موارد زیر وجود داشت:
• طول مدت دوره تنفس برای بررسی کننده کنترل کیفیت 

)EQCR( در قرارداد حسابرسی واحد با منافع همگانی؛ 
• موقعیتهایی که حوزه های گزارشــگری عوامل ایمن ساز 
قانونی یا نظارتی مختلفی در پاســخ بــه روابط درازمدت 

ایجاد کرده اند؛
• موقعیتهایــی که فرد به عنوان شــریک مســئول کار یا 
به عنوان بررســی کننده کنتــرل کیفیت یــا ترکیب هر دو 
نقــش، برای یک دوره هفت ســاله خدمت کرده اســت. 

چنین پیشنهادهایی در بخش چهارم بحث شده است.
هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالقــی بــرای 
حســابداران درباره این پروژه با گروه مشــاوران در هفت 

جلسه مجزا به بحث و گفتگو پرداخته است.
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