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برای مجله افتخار اســت که با دست اندرکاران حرفه، به ویژه آنها که مایلند پشت صحنه باشند، نشست داشته باشد. 
شما را هراز گاهی زیارت می کنیم و تا همین اندازه هم نعمت بزرگی است؛ گرچه حضور بیشتر شما مایه دلگرمی است 
و همکاران مجله را به نتایج کارشــان امیدوارتر می سازد. خوشــامد می گوییم و سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت 

کردید. مرحمت کنید در ابتدای نشست اشاره ای به سابقه فعالیتهایتان در حرفه داشته باشید. 
روحانی نیا

ابتدا می خواهم از شما و دیگر دست اندرکاران مجله حسابرس تشکر کنم و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. 
بنده از ابتدای سال 1360 با تشکیل مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان همکاری رسمی خود را در حرفه حسابرسی آغاز کردم و پس از ادغام 
مؤسســه یادشده در سازمان حسابرسی، تا پایان ســال 1393 به مدت سی و چهار سال در سمتهای مختلف حرفه و در نهایت دبیر هیئت عالی 

نظارت، عضو و رئیس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی فعالیت کرده ام.

چرا استقالل حرفه ای، ظاهری و باطنی، برای حسابرس مستقل اهمیت دارد؟ آیا اهمیت استقالل حسابرس در ایران 
همان است که در دیگر کشورهای جهان مطرح است؟ آیا در ایران این موضوع اهمیت کمتر یا بیشتری دارد؟

استقالل؛
دغدغه اصلی؟

گفتگو با: 
آقای مجید روحانی نیا

حسابدار رسمی 
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روحانی نیا
استفاده کنندگان از اطالعات مالی به دلیل تضاد منافع بین 
مدیران )تولیدکنندگان اطالعات مالی( و استفاده کنندگان 
از اطالعات مورد اشــاره )ســهامداران بالفعــل و بالقوه، 
دولت، اعتباردهندگان و …(، و نگرانی از مغرضانه بودن 
اطالعات ارائه شــده، به حسابرســان مراجعــه می کنند و 
انتظار دارند حســابرس با اســتفاده از شایستگی و مهارت 
خود، نسبت به ارزیابی بی طرفانه شواهد، درباره ادعاهای 
مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، و تعیین درجه انطباق 
این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده )استانداردهای 

حسابداری( اقدام و گزارش نتایج را ارائه کند. 
به منظور ارزیابی بی طرفی حسابرس، شناخت شایستگی ها 
و مهارتهــا، محدودیتهــای ادراکی، مبانــی تصمیم گیری و 
سوگیریهای قضاوتی و منافع شــخصی حسابرس، اصول و 
ضوابط رفتار حرفه ای )آیین رفتار حرفه ای( به عنوان الگویی 
ایده آل ارائه شــده اســت. در این الگو، اســتقالل به عنوان 
مهمترین شــاخص ارزیابــی عملکرد حرفه ای حسابرســان 
بــوده به طــوری که می تــوان اســتقالل را ســنگ زیربنای 
حرفه حسابرسی دانســت. اســتقالل واقعی )باطنی( یعنی 
نبــود گرایش ذهنی در اجرای عملیات حسابرســی و تعریف 
استقالل ظاهری نیز پرهیز از شرایطی است که حسابرس را 

در تضاد منافع آشکار با صاحب کار نشان دهد. 
به طور کلی به نظر می رســد تاکنون در ایران هر ســه گروه 
عمده استفاده کنندگان از گزارشهای حسابرسان )سهامداران، 
دولــت و اعتباردهنــدگان( هر کدام به دالیــل خاص )برای 
مثال، ســهامداران بالفعل به دلیل عــدم تفکیک کامل منافع 
مالکان و مدیران( در تصمیم گیریهای اقتصادی خود، اتکای 
چندانی به گزارش حسابرســان مســتقل نکــرده و به همین 
دلیل، در حال حاضر در ایران موضوع اســتقالل حسابرسان 
خالف دیگر کشــورهای جهان، دغدغه اصلی ســهامداران 
نیست. هر چند، در ســالیان اخیر به منظور تقویت نظارت بر 
حسابرسان برای کسب اطمینان از رعایت استقالل و کیفیت 

گزارشهای آنان تالشهایی صورت گرفته است. 

نظر شــما راجع به چرخش مؤسسه های حسابرسی و 

همچنین چرخش شریک حسابرسی در درون مؤسسه 
چیست؟ آیا به ارتقای استقالل حسابرس کمک می کند؟ 
تجربه چند ســال اخیر در ایران چــه نکاتی را در این 
زمینه روشــن ساخته است؟ آیا نیازی به تغییر مقررات 

چرخش حسابرس داریم؟
روحانی نیا

در سالهای اخیر در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان موضوع 
چرخش مؤسســه های حسابرسی و یا شــرکای آن در درون 
مؤسســه ها با هــدف افزایش اســتقالل و کیفیــت گزارش 
حسابرسان، به انجام تحقیقها و مباحث مهم حرفه ای منجر 
شده اســت. هر چند از سوی طرفداران این نظریه، چرخش 
مؤسسه های حسابرسی با تأثیرگذاری بر عواملی مانند ارتباط 
با مدیریت صاحب کار، توجه به فرایند حسابرســی ســالهای 
قبــل و از بین رفتن میل ناآگاهانه حســابرس برای خشــنود 

در حال حاضر

در ایران

موضوع

استقالل حسابرسان

خالف

دیگر کشورهای جهان

دغدغه اصلی سهامداران

نیست
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کــردن صاحب کار، باعــث تقویت اســتقالل و کیفیت خدمات 
حسابرســی می شود، اما نگرانی از احتمال وارد شدن آسیب به 
کیفیت گزارش حسابرسی در سالهای اولیه به دلیل نبود آگاهی 
حســابرس جدید از فعالیت صاحــب کار و افزایش هزینه های 
حسابرســی، موجب تصویب  نشــدن این مقررات در برخی از 

کشورها شده است.
در بیشتر کشورهای پیشــرفته جهان، حسابرس شرکتهای 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار، برخی از شرکتهای تحت 
نظارت عمومی و یا شــرکتهای با درامد ســاالنه تعیین شــده، 
حداکثر ســه تا نه ســال می تواند به طور متوالی ثابت باشد. در 
هر صــورت، موضوع بررســی آثار مثبت و یــا منفی چرخش 
مؤسسه های حسابرسی و یا شــرکای آن در درون مؤسسه ها، 
هنوز در محیطهای علمی و دانشگاهی در دست مطالعه بوده و 

به نتایج نهایی منجر نشده است.
بعد از انقالب اسالمی ایران، به دلیل محدود بودن انجام 
فعالیت حسابرسی به چند مؤسســه بزرگ از جمله مؤسسه 
حسابرسی ســازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه 
حسابرســی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی شاهد، و 
شرکت سهامی حسابرســی، موضوع چرخش مؤسسه های 
حسابرســی در قالب الزامهای قانونی وجود نداشــت و فقط 
گروه های حسابرســی مســئوِل انجام تعــدادی از کارهای 
بــزرگ، بــا نظر مدیــران مؤسســه ها مورد چرخــش قرار 

می گرفتند. 
پس از تشکیل ســازمان حسابرســی و ادغام مؤسسه های 
یادشــده در آن، ایــن موضوع تداوم داشــت و بــا طبقه بندی 
شــرکت های مــورد رســیدگی براســاس ســاعات بودجه کار 
آنهــا، مدیران حسابرســی مورد چرخش قــرار می گرفتند. در 
مردادماه ســال 1386 ، براساس مصوبه سازمان بورس اوراق 
بهادار تعویض چهارســاله مؤسســه های حسابرسی شرکتهای 
پذیرفته شــده در بــورس و تعویــض دوســاله مؤسســه های 
حسابرسی شــرکتهای مجری و ناظر بازار سرمایه الزامی شده 
اســت. همچنین کارگروه انتخاب حســابرس برای شرکتهای 
موضــوع قانــون اســتفاده از خدمــات تخصصــی و حرفه ای 
حسابداران ذیصالح به عنوان حســابداران رسمی نیز موضوع 
چرخش مؤسسه های حسابرسی براســاس ساعات کار بودجه 

حسابرسی شرکتها را با دوره زمانی سه و یا پنج سال نیز مصوب 
کرده است.

براساس نتایج تحقیق دانشگاهی که در سال 1389 به وسیله 
آقایان دکتر حســاس یگانه و جعفری انجام شــد، چرخش 
مؤسســه های حسابرســی موجــب افزایش کیفیــت گزارش 
حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشده 
اســت. هر چند، هنوز نظریه علمی و قابل اثباتی در خصوص 
تأثیــر مثبــت چرخش مؤسســه های حسابرســی بــر کیفیت 
گزارشهای حسابرســی ارائه نگردیده است، اما به نظر می رسد 
موضوع چرخش مؤسســه های حسابرسی یکی از ابزار مناسب 
برای تقویت استقالل حسابرسان بوده و فارغ از بحث قانون و 
دوره های زمانی مشخص شده، کمیته های حسابرسی شرکتها 
)به طور عمده شرکتهای پذیرفته شده در بورس( باید با در نظر 
گرفتن موضوع حفظ استقالل و کیفیت گزارشهای حسابرسی، 
به طور معمول )در دوره های زمانی مشــخص و یا فارغ از آن( 

نسبت به تغییر حسابرس اقدام کنند.

آیا انتخاب حسابرس باید تابع مقررات و ضوابط خاصی 
باشد؟ چه اصولی را در مورد انتخاب حسابرس پیشنهاد 

می کنید؟
روحانی نیا

در قانون تجارت ایران هیچ بحثی از »حســابرس« وجود ندارد 
و تنهــا در بخش هفتم، مواد 144تا 156و ماده 117 اصالحیه 
قانــون تجارت، وظایف بازرس و شــرایط انتخــاب آن آورده 
شده است. در سال 1366 با تصویب قانون اساسنامه سازمان 
حسابرسی، برای اولین بار درباره انجام وظایف بازرس قانونی 
و امور حسابرســی تمامی شرکتهای دولتی و نهادهای انقالب 
اسالمی و شــرکتهای زیر پوشــش آنها نام برده شده و اختیار 
مجمع عمومی شــرکتهای مورد اشــاره را محــدود به انتخاب 
سازمان حسابرســی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس کرده 

است. 
در سال 1372 با تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی 
و حرفه ای حســابداران ذیصالح به عنوان حســابدار رســمی، 
افزون بر مجامع عمومی شــرکتهای پذیرفته شــده یا متقاضی 
پذیــرش در بورس اوراق بهادار و شــرکتهای تابعه و وابســته 
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آنها، شــعب و دفاتر نمایندگی شــرکتهای خارجــی در ایران، 
مؤسســه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها 
و مؤسســه های تابعه و وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی 
و حقیقی مشــمول بند »ز« آیین نامه اجرایــی تبصره 4 قانون 
مورد اشــاره به مجامع عمومی شــرکتهای موضــوع بندهای 
»الف« و »ب« ماده 7 اساســنامه قانونی ســازمان حسابرســی 
نیز اجازه داده شــده که بتوانند از میان ســازمان حسابرســی و 
یا مؤسســه های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بازرس 
قانونی و حســابرس خود را انتخــاب کنند. این امکان در عمل 
برای مجامع یادشــده پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی 

در اواسط سال 1380 میسر شد. 
در ســال 1387 با تصویب آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس 
برای شرکتهای دولتی به وسیله هیئت وزیران، مجامع عمومی 
شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری 
و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها 
منفرداً یا مشــترکًا متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی 
شــرکتهای دولتی، بانکهــای دولتی، مؤسســه های اعتباری 
شرکتهای بیمه دولتی است، موظف شدند حسابرس و بازرس 
قانونی خود را از میان ســازمان حسابرســی و یا مؤسسه های 
عضو جامعه حســابداران رســمی و براســاس مصوبه کارگروه 
انتخاب حسابرس که اعضای آن منتخب وزیر امور اقتصادی و 
دارایی هســتند، تعیین کنند. در حال حاضر نیز سازمان بورس 
اوراق بهادار نیز مجامع عمومی شرکتهای پذیرفته شده خود را 
ملزم به انتخاب حســابرس و بازرس قانونی از میان فهرســت 
مؤسســه های عضو جامعه حسابداران رسمی مورد اعتماد خود 

کرده است.
هر چند تالشــهای انجام شــده تاکنون همگی در راســتای 
افزایــش کیفیت گزارشــهای حسابرســی و تقویت اســتقالل 
حسابرس بوده اســت، اما به نظر می رسد ارائه اصول و ضوابط 
انتخاب حســابرس از جمله تعداد شــرکای مؤسسه ها، سابقه 
حرفه ای آنان، سابقه آشنایی حسابرس با صنعتی که شرکت در 
آن صنعت فعالیت می کند، ترکیب مناســب رده های حرفه ای، 
توجه به امتیازهای حرفه ای کسب شــده به وسیله مؤسسه، به 
مجامــع عمومی و یا کمیته های حسابرســی همــراه با تقویت 
نظارت بر حرفه حسابرســی یکی از راه های مناســب انتخاب 

حسابرس مستقل باشد.

حق الزحمه حسابرس چگونه باید تعیین شود تا استقالل 
حسابرس خدشه دار نشود؟

روحانی نیا
یکی از مناقشــه های اصلی حرفه حسابرسی در کشور در حال 
حاضر حق الزحمه حسابرسی و نرخ شکنی برخی از مؤسسه های 
حسابرســی است. براساس بخش 210 استاندارد حسابرسی از 
جمله مواردی که در قرارداد حسابرسی باید به آن پرداخته شود 

موضوع حق الزحمه و مبانی محاسبات آن است. 
به موجب تبصره ماده 26 اساســنامه جامعه حسابداران رسمی 
ایران تهیه دســتورعمل تعیین حق الزحمه حسابرسی مؤسسه ها 
به هیئت مدیره جامعه یادشــده واگذار شده اســت و هیئت مدیره 
مصوب کرده که حق الزحمه براســاس اســتاندارد مورد اشاره و با 
توجه به حجم کار و نرخ حق الزحمه رده های حرفه ای تعیین شود. 

با ایجاد

نهاد ناظر مالی مستقل

از ایجاد

مراکز متعدد

نظارت بر

حرفه

جلوگیری شود
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در هر صورت شهرت صاحب کار، بودجه زمانی پیش بینی شده 
برای فرایند حسابرســی، ســاختار کنترلهــای داخلی حاکم بر 
شرکت، جمع دارایی ها، ســابقه تجربه مؤسسه حسابرسی در 
صنعت شــرکت مورد رسیدگی و درجه ریسک شرکت، از جمله 

عوامل مؤثر بر تعیین حق الزحمه حسابرسی است. 
از ســویی براســاس قوانین و مصوبات جدید )قانون ارتقای 
ســالمت اداری و مبارزه با فســاد و قانون مبارزه با پولشویی و 
الزامهای ســازمان بورس اوراق بهادار(، مســئولیت اجتماعی 
حسابرســان در حال افزایش اســت. مجامع عمومی مســئول 
جبران خدمات حسابرســان بوده و به طور عمــده بدون توجه 
به مســئولیتهای اجتماعی مورد اشــاره با تنفیذ انعقاد قرارداد 
و پرداخــت حق الزحمه حسابرســان به هیئت مدیــره، قرارداد 

حسابرسان به کمترین مبلغ منعقد می شود.
در اصل بهای خدمت، قیمتی اســت که استفاده کننده از آن 
خدمت با توجه به اهمیت موضوع، حاضر به پرداخت آن است. 

در حاضــر به دلیل نبــوِد حاکمیت بخش خصوصــی بر اقتصاد 
کشــور و در نتیجه تفکیک نشــدن مالکیت از مدیریت، انجام 
حسابرسی مستقل، برطرف کننده نیاز ضروری مجامع عمومی 
بیشتر بنگاه های اقتصادی کشور نبوده و این امر فقط به منظور 
رفع تکلیف قانونی انجام می شود؛ بنابراین آنان هم می خواهند 
که این وظیفه را با کمترین قیمت انجام دهند و این در شرایطی 
است که انتظارهای جامعه و دستگاه های نظارتی از حسابرسان 

مستقل روبه افزایش است. 
پیشنهاد من اینست که به منظور ارتقای کیفیت گزارشهای 
حسابرسی و استقالل حسابرسان به جای کارگروه انتخاب 
حسابرس، کارگروه نظارت بر تعیین حق الزحمه حسابرسی 
شــرکتهای دولتــی، مؤسســه های عمومــی، نهادهــای 
انقالب اســالمی، شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس، با 
مشارکت جامعه حســابداران رسمی، سازمان حسابرسی و 
بورس اوراق بهادار تشــکیل شــود و با توجــه به وظایف و 
مسئولیتهای قانونی و انتظارهای جامعه و مراجع نظارتی، 
نســبت به تعیین حدود و پایش حق الزحمه حســابرس در 
شــرکتهای مورد اشــاره با همکاری کمیته های حسابرسی 

شرکتها اقدام گردد.

صاحب کاران  بــرای  غیرحسابرســی  خدمــات  انجام 
حسابرســی تهدیدی برای استقالل حسابرس به شمار 

می آید. آیا در ایران این اصل باید رعایت شود؟
روحانی نیا

این که به طور کلی گفته شــود انجام خدمات غیرحسابرســی 
برای صاحــب کاران حسابرســی، تهدیدی برای اســتقالل 
حســابرس به شــمار می آید، هنوز اثبات نشــده است و در 
تحقیقــات صورت گرفتــه عــده ای بــر این باور هســتند که 
حســابرس با انجــام خدمات غیرحسابرســی ممکن اســت 
اســتقالل خود را از دســت بدهــد و عده دیگــری معتقدند 
حســابرس با انجــام خدمــات غیرحسابرســی با سیســتم 
حسابداری صاحب کار بیشتر آشنا شده و می تواند حسابرسی 
را با استقالل بیشــتر و کیفیت باالتری انجام دهد. براساس 
نتایج تحقیقات انجام شده، مشخص شده که به طور کلی ارائه 
خدمات همزمان مدیریتی، مشاوره ای و حسابرسی به وسیله 

در شرایط کنونی کشور

چرخش

مؤسسه های حسابرسی

از

ابزار مناسب

برای

تقویت

استقالل حسابرسان

است
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حسابرس به یک صاحب کار، از جمله عواملی است که باعث 
مخدوش شــدن اســتقالل ظاهری حســابرس شده است. 
همچنین نســبت باالی حق الزحمه خدمات غیرحسابرســی 
به خدمات حسابرســی از یک صاحب کار می تواند از عوامل 
کاهنده اســتقالل حسابرسی باشــد. در تحقیقاتی که بعد از 
ورشکستگی شــرکت انرون انجام شد، به این نتیجه رسیدند 
که یکی از مهمترین دالیل ورشکستگی شرکت انرون، نقش 
دوگانه مؤسســه حسابرسی اندرسون )حســابرس و مشاور( 
بوده اســت. به هر حال خدماتی ماننــد خدمات دفترداری و 
تنظیم صورتهای مالی، طراحی و اجرای سیســتم اطالعات 
حســابداری و ارائه مشــاوره های مدیریتی از جمله خدمات 
غیر حسابرسی است که ارائه همزمان آن با خدمات حسابرسی 
بــه یک صاحــب کار به طور قطــع از عوامــل کاهش دهنده 
اســتقالل ظاهری حســابرس بوده و در ایران ارائه همزمان 
این خدمات به وسیله حســابرس باید از طرف نهادهای ناظر 
بر حرفه حسابرســی مســتقل و کمیته های حسابرسی بدون 

توجه به مبلغ قرارداد، ممنوع اعالم شود.

 اســتقالل حســابرس در ایران با چــه تهدید مهمی 
روبه روست؟ چگونه ممکن است این تهدیدها را پوشش 
داد؟ و چه راهــکاری برای ایمن ســازی حرفه در برابر 

تهدیدهای استقالل دارید؟
روحانی نیا

در حــال حاضر مهمترین تهدیدهای موجــود در فضای حرفه 
حسابرســی مستقل در ایران عبارتند از حاکمیت دولت، نهادها 
و مؤسسه های عمومی شــبه دولتی بر اقتصاد کشور و تفکیک 
نشدن مالکیت از مدیریت شرکتها که فلسفه وجودی حسابرس 
مستقل است، کوچک بودن بازار کار حسابرسی و دیگری نبود 
نهاد ناظر مالی مســتقل از مجریان حرفه حسابرســی اســت. 
بدین ترتیب پیشــنهادهای اینجانب برای ایمن سازی استقالل 
حرفه ای در برابر منافع شــخصی حسابرسان، تقویت و ارتقای 

استقالل حسابرسان به  این شرح است:
1- تا زمان واگذاری کامل اقتصاد کشــور به بخش خصوصی، 
نهادهای دارای مســئولیت نظارتی و اجتماعی از جمله وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ســازمان بورس اوراق 

بهادار، ســازمان ملی اســتاندارد، ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، ســازمان محیط زیســت، 
ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان مسئوالن نظارت 
بر سالمت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور به منظور حصول 
اطمینــان از رعایت قوانین و مقررات مربوط، به طور مســتقیم 
طرف قرارداد حسابرسان مستقل باشند و هزینه های متعلق به 
آن را از طریــق ارائه پروانه و یا گواهی های الزم از شــرکتهای 

مربوط دریافت کنند.
2- بــا هدفهــای تقویــت اســتقالل و کیفیــت گزارشــهای 
حسابرسی، کارگروه انتخاب حسابرس )موضوع تصویب نامه 
تاریخ 1387/1/19 هیئت وزیران( بــه کارگروه تعیین حدود و 
پایش حق الزحمه حسابرس شــرکتهای موضوع تصویب نامه 
مورد اشــاره تغییر نام داده و مصوبات ایــن کارگروه به مجامع 
عمومی ابالغ و کمیته های حسابرســی مسئول نظارت بر این 

امر شوند.
3- بــا ایجاد نهــاد ناظر مالی مســتقل متشــکل از نمایندگان 
ذینفعان اصلی گزارشــهای حسابرســی )مانند سازمان بورس 
اوراق بهادار، بانک مرکــزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و …( از ایجاد مراکز متعدد نظارت بر حرفه جلوگیری شود.
4- با اهتمــام جدی و هماهنگــی با نهادهای مســئول، بازار 
کار حسابرســی در کشــور گســترش یابد. این امــر می تواند با 
متنوع کردن خدمات حسابرســی و افزایش شرکتهای مشمول 
حسابرســی تحقق یابد. در حال حاضــر صورتهای مالی کمتر 
از ده درصــد از اشــخاص حقوقی که به ســازمان امور مالیاتی 

اظهارنامه می دهند مورد رسیدگی حسابرسان قرار می گیرند.
5- نظــارت بر ایجــاد و عملکــرد کمیته های حسابرســی 
شــرکتهای پذیرفته شده در بورس، پشــتیبانی از اقدامهای 
آنان و تســری الزام تشــکیل آن بــه شــرکتهای دولتی و 

مؤسسه های عمومی.

پیشــنهادهای شــما نکات تازه و درخور تأمل متعددی 
دارد. امیدواریم نظر اعضای حرفه و دیگر صاحبنظران را 

به خود جلب کند. برای شما آرزوی سالمتی داریم.




