
14
01

ن 
ستا

تاب
 1

19
ره 

ما
ش

70

نواوری و تحول در فرایندهای حسابرسی
در این بخش از مقاله توضیح داده می شود که چگونه موسسه کی پی ام جی (KPMG)، افزون 
ارائه خدمات  در  نواوری  به دنبال  موجود،  کیفیت  برای  مناسب  رویه های  و  وجود خط مشیها  بر 

حسابرسی و کاربست فناوریها و زیرساختهای جدید است.
سرمایه گذاری در فناوری و روش شناختی مورد استفاده در دستیابی به کیفیت 

موسســه کی پی ام جــی به میــزان درخورتوجهــی در زمینه توســعه قابلیتهای حسابرســی خود 
سرمایه گذاری کرده و این اقدام را در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد. برای این منظور، از ابزار 
جدید گردش کار حسابرســی جهانی مبتنی بر فناوری توانمندساز و یک روش شناختی حسابرسی 
 (KPMG 1پیشرفته استفاده کرد، که با استفاده از گردش کار موسوم به بستر کی پی ام جی کالرا
(Clara ارائه شــد، که یک بستر حسابرسی هوشــمند و چندبخشی است که توان یکپارچه سازی 

مســتمر فناوریهای جدید و نوپدید، با قابلیتهای پیشــرفته جاسازی شده را دارد و از اهرم داده ها، 
خودکارسازی و بیان تصویری استفاده می کند. داده ها و تحلیلگری2 (D&A) بخش جدایی ناپذیر 
از روشی است که به وسیله آن در عصر دیجیتال شواهد حسابرسی به دست می آید و با صاحبکاران 

تعامل می شود.
فرایند حسابرسی باکیفیت همچنان شامل موارد زیر خواهد بود:

• مشارکت به موقع شریک و مدیر در تمام مراحل کار حسابرسی،
و  تجربه  و  یادگیری  الزامهای  متخصصان،  مشارکت  ازجمله  صحیح،  دانش  به  دسترسی   •

تاکید پیگیر بر کیفیتتاکید پیگیر بر کیفیت
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تخصص در صنعت مربوط،
به دست آمده  حسابرسی  شواهد  کلیه  انتقادی  ارزیابی   •
در طول حسابرسی، با به کاربستن قضاوت حرفه ای مناسب،

• مربیگری، نظارت و بازبینی مداوم گروه مشارکت،
• مدیریت کردن و مستندسازی حسابرسی.

ایجاد یکنواختی از طریق روش شناختی 
رهنمودهای  و  ابزار  حسابرسی،  روش شناختی  ویژگیهای 

به کارگرفته شده در موسسه عبارتند از:
بین المللی  استانداردهای  با  کامل  مطابقت  و  یکنواختی   •
با  آن ها  انطباق  و  جهان  سراسر  در   (ISA) حسابرسی 
استانداردهای حسابرسی محلی و الزامهای قانونی یا نظارتی 

توسط موسسه های عضو، 
تحریف  ریسکهای  بر  تمرکز  ریسک،  شناسایی  بر  تمرکز   •

بااهمیت و واکنش الزم حسابرسی، 
به  موسسه  حسابرسی  متخصصان  همه  دسترسی   •
در  آنها  از  استفاده  به  الزام  و  ابزار حسابرسی  و  روش شناختی 

موارد نیاز، 
• به کارگیری روش شناختی و ابزار حسابرسی حتی در مواردی 
کمتری  تقاضای  محلی  حسابرسی  استانداردهای  برای  که 

نسبت به استانداردهای بین المللی حسابرسی وجود دارد.
حسابرســی  دســتورعمل  در  حسابرســی  روش شــناختی 
کی پی ام جی تنظیم شده اســت و الزامهای اضافی را دربر دارد 
که فراتر از استانداردهای بین المللی حسابرسی است و موسسه 
براین باور اســت که کیفیــت حسابرســی را افزایش می دهد. 
روش شناختی حسابرسی بر به کاربستن تردید حرفه ای مناسب 
در اجرای روشــهای حسابرسی تاکید می کند و مستلزم رعایت 

الزامهای اخالقی مربوط، ازجمله استقالل است.
روش شــناختی حسابرســی، رهنمودها و ابزار حسابرســی 
به طــور منظــم ارتقا داده می شــوند تــا در انطباق مســتمر با 
اســتانداردها، حوزه های نوپدید متمرکز بر کیفیت حسابرسی، 
و نتایج کیفیت حسابرسی باشــند. موضوعهای اصلی ازجمله 
براوردهای حســابداری، کنترلهای داخلی، شناســایی درامد، 
حسابرسی گروه، نمونه گیری حسابرســی و ارزیابی ریسک را 

دربر می گیرد.
موسســه های عضــو کی پی ام جــی، به منظــور مطابقت با 

الزامهای حرفه ای، قانونی یا نظارتی، ممکن اســت الزامهای 
محلی و یا رهنمودهایی به دستورعمل حسابرسی اضافه کنند. 
اکنون، با توجه به ماهیت بهبود مســتمر، سرمایه گذاریهای 
درخورتوجهــی بــرای بازنگــری و ارتقــای روش شــناختی 

حسابرسی در حال انجام است.
بهره برداری از ابزارهای حسابرسی اثربخش

حسابرسی  از طریق  کار حسابرسی فعلی موسسه،  گردش 
کار  گردش  که  می شود،  انجام   (eAudIT) الکترونیکی 
است.  الکترونیکی  حسابرسی  پرونده  و  فعالیت  مبتنی بر 
الکترونیکی، مستندسازی گردش کار حسابرسی  حسابرسی 
متخصص   75000 از  بیش  برای  که  است  کی پی ام جی 
و  باکیفیت  حسابرسیهای  که  می اورد  فراهم  را  امکان  این 
الکترونیکی، روش شناختی  انجام دهند. حسابرسی  مستمر 
حسابرسی، رهنمود و دانِش صنعِت موجود در موسسه و ابزار 
مورد نیاز برای اجرا و مستندسازی کار حسابرسی انجام شده 

را یکپارچه می کند.
حسابرســی الکترونیکــی را می تــوان برای ارائــه الزامها و 
رهنمودهــای مربوط، با توجه به ماهیت واحد مورد رســیدگی 

موسسه کی پی ام جی 

در سال 2017 

بستر هوشمند حسابرسی خود 

به نام کالرا را 

در سراسر جهان 

راه اندازی کرد
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و مطابــق با اســتانداردهای حرفــه ای و الزامهــای قانونی و 
نظارتی کاربردپذیر، »مقیاس بندی« کرد. این موضوع، امکان 
دسترســی مســتقیم به رهنمود حسابرســی، اســتانداردهای 

حرفه ای و الگوهای مستندسازی را فراهم می آورد.
موسسه به موازات به روزرســانی روش شناختی حسابرسی، 
اکنون در حال طراحی دوباره گردش کار خود اســت تا به کمک 

توانمندسازی داده ها و رهنمود محتوایی، درک پذیرتر باشد.
زمان بندیها

گردش کار جدید کالرا که دربرگیرنده روش شناختی حسابرسی 
به روزرسانی شده موسسه نیز هست، در سال 2018 به صورت 
آزمایشی اجرا شد و برای استقرار اولیه در سطح جهانی در سال 

2019 و استقرار کامل از سال 2020 برنامه ریزی شد.
پذیرش نواوری و فناوری 

روش شناختی  در  موسسه  شد،  اشاره  که  همان گونه 
حسابرسی و گردش کار خود سرمایه گذاریهای درخورتوجهی 
انجام می دهد و پیش از این یک بستر هوشمند حسابرسی 
به گونه ای  تحوالت  این  است.  کرده  راه اندازی  کالرا  به نام 
مرز  در  کی پی ام جی  موسسه  برای  که  شده اند  طراحی 
و  بهتر  دیدگاه های  ایجاد  امکان  مدرن،  فناوری  پیشرفت 
عمیقتر در زمینه حسابرسی فراهم آورد. تغییرها باعث بهبود 
کیفیت حسابرسی و یکنواختی در اجرای حسابرسی و تقویت 
حسابرسی  خدمات  بر  جهانی  نظارت  و  موسسه  اعضای 

می شود.
گرداوری اجزا در کنار هم: بستر کی پی ام جی کالرا

موسسه کی پی ام جی در سال 2017، بستر هوشمند حسابرسی 
خود به نام کالرا را در سراسر جهان راه اندازی کرد که قابلیتهای 
نواورانه،  جدید  فناوریهای  حسابرسی،  داده های  تحلیلگری 
قابلیتهای همکاری جمعی، و گردش کار حسابرسی را گرد هم 

می آورد.
این اقدام نشان دهنده اشتیاق موسسه برای موارد زیر است:

• تغییر شکل اجرای حسابرسی برای کارکنان و صاحبکاران از 
طریق رابطهای جدید و مدرن توانمندسازی شده با فناوری و 

کارکرد همکاری جمعی،
کردن  دیجیتالی  برای  الزم  قابلیتهای  یکپارچه سازی   •

حسابرسی و ارائه روشهای جدید برای داده ها و تحلیلگری،

• فراهم کردن امکان گردش کار بهبودیافته و بازطراحی شده،
• گنجاندن توسعه قابلیتهای نظارت در سطح کار حسابرسی و 
در سراسر سبدهای خدمات حسابرسی، برای استفاده از سوی 

گروه های حسابرسی و موسسه های عضو،
اثربخشی  بر  نظارت  در  جهانی  رهبری  نظارت  از  حمایت   •

سامانه های کنترل کیفیت موسسه های عضو، 
• تهیه بستر حسابرسی توسعه پذیر برای امکان سفارشی سازی 
همچنین  و  عضو،  موسسه های  به وسیله  مقیاس بندی  و 

قابلیتهای آینده.
بســتر کی پی ام جی کالرا همچنین ردیابی شــاخصهای 
انتخاب شده در ســطح کار حسابرسی از ســوی گروه های 
حسابرســی بــرای انجام هر کار حسابرســی و در سراســر 
هر ســبد خدمات حسابرســی را در بر می گیرد. این بستر، 
خالصه ای از این شاخصها و بیان تصویری از آن ها را ارائه 

می دهد، تا:
حل وفصل  و  کرده  اندازه گیری  را  حسابرسی  کار  پیشرفت   •

به موقع مسایل را تسریع کند،
برای  اصلی  شاخصهای  ارائه  با  را  حسابرسی  اجرای   •

اولویت بندی وظایف، تسهیل کند،
• نتایج و یا روابط غیرمنتظر را که احتمال دارد نیاز به بررسی 

بیشتر داشته باشد، برجسته کند.
بســتر کی پی ام جی کالرا با گذشت زمان توانمند تر می شود، 

داشتن فرایندهای مناسب 

بدون کارکنان مناسب 

هیچ معنایی ندارد
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زیرا فناوری هــای نوپدید همچنان به تغییر حسابرســی ادامه 
می دهنــد و با مســیریابی حوزه هایی مانند فناوری شــناختی 
و پیش بینی کننــده به وســیله کی پی ام جــی کالرا، قابلیتهــای 
بیشــتری نیز ارائه می شود. موسسه از طریق اتحاد با برخی از 
پیشرفته ترین شــرکتهای فناوری جهان مانند مایکروسافت 
(Microsoft)، به دنبال ســاختن آینده حسابرســی است و با 

رهبران فناوری همسو می شود تا دیدگاه های جدیدی به ارمغان 
آورد و بــا قابلیتهــای روبه رشــد، ارزش بیشــتری ایجاد کند. 
راهبرد سرمایه گذاری کی پی ام جی همچنین شامل همکاری با 
دانشگاه ها و با موسســه های حسابرسی به منظور پژوهشهای 
مهم کاربردی در زمینه حسابرســی در حین توسعه فناوریهای 

پیشرفته است.
در دنیای امروز، فناوریهای جدید و دگرگون ســاز با سرعت 
زیادی در حال پدیدآمدن هســتند. زنجیــره بلوکی، پردازش 
ابری، خودکارســازی فرایندها به کمک آدم ماشینی، یادگیری 
ماشــین، یادگیری عمیــق، و پردازش زبــان طبیعی، همگی 
توان زیــادی برای تغییر نحــوه عملکرد کســب وکارها دارند. 
مجموعــه ای از فناوریهــای جدیــد درحال توســعه، محرک 
درخورتوجهی بــرای افزایش کیفیت حسابرســی خواهد بود. 
ایــن فناوریها این امکان را برای ما فراهم می اورند تا شــواهد 
تاییدکننده مورد نیاز برای اظهارنظر حسابرســی را ســریعتر و 

دقیقتر از گذشته به دست آوریم.
ایجاد گردش کار جدید کی پی ام جی کالرا

سال  در  کالرا  کی پی ام جی  بستر  راه اندازی  بر  اتکا  با  موسسه 
توسط  که  بود،  جدید  کار  گردش  یک  ارائه  به دنبال   ،2017
و مستندسازی حسابرسیهای  اجرا  برای  گروه های حسابرسی 
موسسه کی پی ام جی استفاده شود. گردش کار جدید، گروه های 
با  منطقی،  توالی  با  مراحل  یکسری  طریق  از  را  حسابرسی 
راهنماییهای  و  دانش  تصاویر،  و  اطالعات  واضح  نمایش 
موجود در زمانی که به آن ها نیاز است، و با قابلیتهای پیشرفته 
گردش  تحلیلگری، هدایت می کند.  و  داده ها  جاسازی شده  و 
کار و روش شناختی نیز مقیاس پذیر خواهند بود و الزامها را با 
پروژه  این  می کنند.  تعدیل  حسابرسی  کار  پیچیدگی  و  اندازه 
سوی  از  حسابرسی  انجام  درخورتوجهی  به میزان  جهانی، 
باعث  و  بخشیده  بهبود  را  کی پی ام جی  موسسه  متخصصان 

بهبود کیفیت حسابرسی می شود. 
گــردش کار کی پی ام جــی کالرا، توســعه قابلیتهای نظارت 
)به عنوان نمونه، داده کاوی( در سطح کار حسابرسی را به منظور 
استفاده موسسه های عضو، در خود ادغام می کند. هنگامی که 
گــردش کار کی پی ام جــی کالرا به طور کامل اجرا شــد، انتظار 
می رود که ابزار گردش کار حسابرســی قبلی، یعنی حسابرسی 

الکترونیکی، از رده خارج شود )در سال مالی 2021(.
جاسازی استفاده راهبردی از داده ها از طریق داده ها و 

تحلیلگری
قدرت  از  استفاده  امروزی،  حسابرسی  در  مهم  عنصر  یک 
از  برای بررسی و تحلیل مقادیر زیادی  داده ها و تحلیلگری، 
داده ها است. وجود این قدرت و دسترسی به آن، حسابرسی را 

بسیار فراتر از قابلیتهای سنتی گذشته به پیش می برد.
ابزار حسابرسی موسســه کی پی ام جی که با داده ها و تحلیل 

توانمند شده، طراحی شده است تا:
کیفیت حسابرسی را افزایش دهد: با ارائه درک عمیقتر   •
باالتر  با ریسک  تراکنشهای  بر  را  تمرکز  که  داده ها،  از جامعه 

قرار می دهد،
در  هم  داده ها،  به  دسترسی  کردن  محدود  با  باشد؛  امن   •
موسسه  اطالعات  فناوری  محیطهای  در  هم  و  انتقال  حین 

کی پی ام جی،
برای  دقیق  تحلیل  به  بخشیدن  سهولت  با  باشد؛  شفاف   •
کشف دالیل و علل ریشه ای موارد دور از دسترس و ناهنجاریها 
با  فرایندی  حوزه های  و  معامالت  در  بیشتر  رویت پذیری  و 

ریسک باالتر.
قابلیتهــا و روال کار مربوط به داده هــا و تحلیلگری، برپایه 
اصول و اســتانداردهای حرفه ای تهیه شــده اند کــه زیربنای 
حسابرسی هستند، و حسابرســان را از مسئولیتهایشان معاف 

نمی کند.
قابلیتهــای فعلــی در ایــن زمینــه، اجــرای برنامه ریزی و 
فعالیتهای ارزیابی ریسک و رویه های اساسی را تسهیل می کند 

و شامل قابلیتهایی می شود که:
را  به دفتر روزنامه  • تحلیل مانده حسابها و داده های ورودی 

امکانپذیر می سازد،
• مقایسه مانده »دوره به دوره« و تغییرات سری زمانی اطالعات 
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را خودکار می سازد،
و  حسابها  در  تراکنشی  داده های  معین،  دفاتر  تحلیل   •

فرایندهای خاص کسب وکار را امکانپذیر می سازد.
موسســه با دارا بودن بســتر کی پی ام جــی کالرا، به میزان 
تحلیلگــری  و  داده هــا  قابلیتهــای  روی  درخورتوجهــی 
ســرمایه گذاری می کنــد و راه را بــرای اســتفاده روزافزون از 
فناوریهای نوپدید مانند خودکارســازی به کمک آدم ماشینی و 
یادگیری ماشین هموار می کند، که قدرت فناوری به کاررفته در 

حسابرسی را به یک سطح باالتر می برد.

آماده سازی کارکنان برای انجام بهترین کار
بدون  مناسب،  فرایندهای  داشتن  کی پی ام جی،  موسسه  در 
نحوه  بخش،  این  در  ندارد.  معنایی  هیچ  مناسب،  کارکنان 
انجام  راستای  در  موسسه  کارکنان  آموزش  و  حمایت  جذب، 

بهترین کار ممکن، بیان می شود.
یکی از محرکهــای اصلی کیفیت، پیدا کــردن اطمینان 
نسبت به این اســت که متخصصان موسسه دارای مهارتها 
و تجارب، اشــتیاق و هدف مناســب برای ارائــه باالترین 
کیفیت در حسابرسی هســتند. این موضوع مستلزم جذب، 
ارتقا، حفظ، توسعه و تخصیص صحیح متخصصان است. 
رویکرد توســعه عملکرد موسســه، مرتبط با ارزشهای آن، 
بــرای بیان عوامــل الزم بــرای موفقیت، هــم به صورت 
فردی و هم جمعی طراحی شــده اســت. کسب اطمینان از 
کیفیت حسابرسی، عنصر اساسی در آموزش، برنامه ریزی، 
و کارهــای دردســت انجام بــرای پشــتیبانی از راه اندازی 
گردش کار کی پی ام جی کالرا و روش شــناختی حسابرســی 
روزامدشــده و مرتبط با آن، با فرایندهای جاسازی شده در 

همه برنامه های یادگیری است.
استخدام کارکنان مناسب

با ایجاد محیطی که افراد بتوانند در آن قابلیتهای خود را عملی 
کنند و از این که بهترین عملکرد خود را ارائه می کنند، احساس 
غرور و انگیزه کنند، موسسه های عضو کی پی ام جی در تالش 

هستند تا کارفرمایانی منتخب کارکنان باشند. 
 از همه موسســه های عضو انتظار مــی رود که راهبردهای 
اســتخدام با تمرکز بر استخدام افراد با مهارتهای مناسب برای 

کسب وکار خود برای زمان حال و آینده، از طریق جذب نیرو از 
مجموعه ای از استعدادهای متنوع داشته باشند.

موسسه سخت در تالش است تا این فرهنگ فراگیر را برای 
حفظ استعدادهای متنوع خود تقویت کند.

سیاستهای منابع انســانی کی پی ام جی، موسسه های عضو 
را ملــزم می کند که غربالگری نامزدهــای متقاضی را برمبنای 
معیارهای منصفانه و مرتبط با شــغل انجام دهند، تا اطمینان 
پیدا شــود که نامزدها مناســب بوده و دارای بهترین موقعیت 
برای نقشهای خود هستند. سیاستهای کی پی ام جی همچنین 
مستلزم آن اســت که افراد استخدام شــده مطابق با الزامهای 
قانونــی و نظارتی، در معرض بررســیهای دقیق ســابقه کار و 

پیشینه ای قرار گیرند.
ایجاد انگیزه با عملکرد و پاداش

فرایند ارزیابی شامل معیارهای کیفیت و رعایت ضوابط

آن  ارزشهای  با  مرتبط  که  کی پی ام جی،  جهانی  رفتارهای 
هستند، به این منظور طراحی شده اند که به کارکنان نشان دهند 
که برای موفقیت، چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی، 
چه چیزی مورد نیاز است. این رفتارهای جهانی شامل »انجام 
کار باکیفیت«، »به کاربستن قضاوت حرفه ای« و »تالش برای 

بهبود مستمر« است.
موسســه در حال راه اندازی یک رویکرد جدید برای توسعه 
عملکــرد، با عنوان »هر فرد یک رهبر« اســت، که براســاس 
آن، اهــداف چالش برانگیــز باید به طور منظم در طول ســال 
تنظیم و بررسی شــوند. شایستگیهای رهبری شامل »تحرک 
در کیفیت«، »پیشــبرد محیط اخالقی« و »گرفتن تصمیمهای 
استوار« خواهد بود. کتابخانه اهداف در دسترس همکاران قرار 
دارد تــا بتوانند در مورد اهدافی کــه می خواهند تعیین کنند، از 
آن الهام بگیرند؛ و در آن یک دســته از اهداف به طور خاص بر 

کیفیت تمرکز دارد.
چارچوب شایســتگی جدید موسســه با عنوان »هر فرد یک 
رهبر« سه اصل ساده را در بر می گیرد که به راحتی قابل یاداوری 
اســت. از همه کارکنان خواسته می شــود که "اعتماد را تحقق 
بخشند، به دنبال رشد باشند، و تاثیرگذار باشند". این اصول و 
شایستگیهایی که پشت آن ها قرار دارند، کمک می کنند تا همه 
کارکنان موسســه از طریق گفتگوهای باکیفیت در زمینه بحث 
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برای تعیین هدف، بررســی عملکــرد، و گفتگوهای روزمره، 
متحول شوند. 

فرهنگ بهبود مســتمر، مشوقی است برای ایجاد انگیزه در 
ارائه بازخورد، هم مثبت و هم تحول بخش، از سوی همکاران 
ارشد و پایین دســت و همچنین همپیشگان. در رویکرد جدید 
توســعه عملکرد، بازخــورد را می توان از طریق دو ســازوکار، 
جســتجو و دریافت کرد: بازخورد غیررسمی، که باید به صورت 
منظــم و متعلق به فرد و برای رشــد و تحول خوِد او باشــد، و 
بازخورد رســمی، از طریق فــرم بازبینه کار حسابرســی. فرم 
بازبینه کار حسابرسی به طور خاص بازخورد کیفیت را درخواست 
می کند و انجام آن هر سه ماه یکبار الزامی است و اطالعات آن 

به ارزیابیهای عملکرد تغذیه می شود.
شرکا و متخصصان خاص نیز باید براساس سنجه های مهم 
کیفیت و رعایت ضوابط ارزیابی شــوند. موسسه های عضو بر 
رویدادهــای کیفیت نظارت می کنند و از ســنجه های کیفیت و 
رعایت ضوابط برای تعیین ماموریت شرکا و همچنین ارزیابی، 

ارتقا و پاداش آن ها استفاده می کنند.
پاداش و ارتقا

موسسه های عضو کی پی ام جی ملزم به داشتن خط مشیهای 
فرایند  با  مرتبط  و  ساده  شفاف،  که  هستند  ارتقا  و  پاداش 
کارکنان  به  خط مشیهایی  چنین  باشد.  عملکرد  بررسی 
موسسه کمک می کند تا بفهمند از آن ها چه انتظاری می رود 
پیوند  باشند.  داشته  می توانند  انتظاری  چه  آن،  ازای  در  و 
بین عملکرد و پاداش از طریق نشستهای واسنجی به دست 
همپیشگان  از  گروه  یک  نسبی  عملکرد  آن  در  که  می اید، 
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و از آن برای اطالع رسانی 
می شود.  استفاده  پاداش  به  مربوط  تصمیمهای  زمینه  در 
پاداش  و  ارتقا  بر  مستقیم  به طور  عملکرد  ارزیابی  نتایج 
آن ها  همراهی  تداوم  موارد،  برخی  در  و  شرکا  و  کارکنان 
پاداش  به  مربوط  تصمیمهای  می گذارد.  تاثیر  موسسه  با 
برمبنای در نظر گرفتن عملکرد فرد و همچنین موسسه های 

عضو تعیین می شود.
میزانی که کارکنان احســاس می کنند عملکردشان در تعیین 
پاداش آنان بازتاب داشته است، از طریق نظرسنجی جهانی 
کارکنان3 (GPS) با برنامه های عملی که بر این اساس تدوین 

شده است، اندازه گیری می شود.
موسســه های عضو کی پی ام جی در ارزیابی کلی ارزشیابی، 
ارتقادهی و جبران خدمات شــرکا و کارکنــان خاص، ملزم به 
شناســایی و مستندســازی معیارهایی هســتند که دربرگیرنده 

معیارهای کیفیت حسابرسی و رعایت ضوابط است.
این ارزشیابیها توسط شرکا و مدیران عملکرد انجام می شود 
که در مقامی هســتند کــه می توانند ارزیابــی عملکرد را انجام 

دهند.
هر موسســه عضو ملزم به داشــتن فرایندی برای پذیرش 
شریک است که باید دقیق و کامل باشد و نمایندگان موجهی از 
رهبری موسســه باید در آن حضور داشته باشند. موسسه های 
عضو باید از معیارهایی اســتفاده کنند که بــا تعهد به حرفه ای 
بودن، درســتکاری، و کیفیت سازگار باشد، و کارفرمایی باشند 

منتخب کارکنان. 
خط مشــیهای جهانــی موسســه کی پی ام جــی در زمینه 
استقالل، مانع آن است که شرکای حسابرسی موسسه عضو 
بر پایه موفقیتشــان در فروش خدمات غیراطمینان بخشــی 

یک عنصر مهم در حسابرسی 

امروزی 

استفاده از قدرت داده ها و 

تحلیلگری 

برای بررسی و تحلیل 

مقادیر زیادی از داده ها است
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به صاحبکاران حسابرســی، ارزشیابی شوند یا مزایا دریافت 
کنند.

 نباید از کسب مهارت دست برداریم
رشد فردی

این نکته اهمیت دارد که همه متخصصان موسسه، افزون بر 
مهارتهای فنی، مهارتهای موردنیاز برای کسب وکار و رهبری 

را نیز داشته باشند، تا بتوانند کار با کیفیت انجام دهند.
در رابطه با حسابرسی، راهکارهای متنوعی برای یادگیری 
به  کمک  ارزشها،  تقویت  برای  که  می شود  گرفته  به کار 
توسعه  اولیه،  اصول  درست  دریافت  برای  متخصصان 
ارتقای  و  برای قضاوت درست،  نگرشهای الزم  و  مهارتها 
کیفیت و ارزش حسابرسی، طراحی شده است. این دوره ها 
مهارتهای  توسعه  و  فردی  اثربخشی  افزایش  راستای  در 
فنی، رهبری و کسب وکار در دسترس هستند. متخصصان 
کار،  محل  در  سرپرست  و  مربی  کمکهای  به  کی پی ام جی 
ماموریتهای وسیع، و فرصتهای معقول و پرتحرک در کشور 
دسترس دارند تا به توسعه شغلی بیشتر و عملکرد سطح باال 

دست پیدا کنند.
راهبرد یادگیری در سراسر زندگی

خدمت رسانی  و  توسعه  برای  ساالنه  آموزش  اولویتهای 

در  حسابرسی  توسعه  و  یادگیری  راهبری  گروه های  به وسیله 
موسسه های  در  نیاز  صورت  در  و  منطقه ای  و  جهانی  سطح 
عضو شناسایی می شوند. آموزش با استفاده از ترکیبی از کالس 
درس، یادگیری دیجیتال، و پشتیبانی عملکرد ارائه می شود، 
 70:20:10 از مدل4  پیروی  به  کار  انجام  به حسابرسان در  تا 

کمک کند.
مربیگری مستمر و سرپرستی در حین انجام کار

تجربه های  نمی شود-  محدود  درس  کالس  به  یادگیری 
ارزشمند در زمینه یادگیری در صورت نیاز از طریق مربیگری 
با  همسو  و  کامپیوتر  موش  تقه  یک  با  به هنگام،  یادگیری  و 
در  یادگیری،  مسیرهای  و  شغل  خاِص  نقش  نیمرخهای 

دسترس هستند. 
مربیگری و تجربه  حین انجام کار، نقش مهمی در توســعه 
ویژگیهــای فردی دارند که برای یک مســیر شــغلی موفق در 
زمینه حسابرســی مهم هســتند؛ ازجمله قضــاوت حرفه ای، 
تعالی فنی، و اســتعداد. از فرهنگ مربیگری در سراسر شبکه 
کی پی ام جــی به عنوان بخشــی از توانمندســازی متخصصان 
موسسه برای دستیابی به ظرفیت کامل حمایت می شود و این 
باور القا می شــود که هر یک از اعضای گروه مسئولیت توسعه 
ظرفیت گروه، مربیگری سایر اعضای گروه، و به اشتراک گذاری 

تجربه ها را بر عهده دارد.
پیشرفت حرفه ای مستمر

صاحبکاران  به  خدمت  ارائه  مسئول  شرکای  و  کارکنان  همه 
را   (CPD) مستمر  حرفه ای  پیشرفت  که  هستند  موظف 
مطابق با استانداردهای حرفه ای، قوانین و مقررات کاربردپذیر 
مستمر  حرفه ای  پیشرفت  الزامهای  با  انطباق  کنند.  حفظ 
موسسه های  ساالنه  نظارت  برنامه های  از  بخشی  به عنوان 

عضو سنجش می شود.
گرداوری دیدگاه های کارکنان، نظرسنجی جهانی کارکنان

هر دو سال یکبار از همه شرکا و کارکنان موسسه کی پی ام جی، 
با هر نوع فعالیتی )و ساالنه برای کشورهای عضو هیئت مدیره 
جهانی  مستقل  نظرسنجی  در  تا  می شود  دعوت  جهانی( 
کارکنان و کی پی ام جی شرکت کنند تا نگرشهای خود را در مورد 
نظرسنجی،  این  بگذارند.  به اشتراک  موسسه  با  کاری  تجربه 

داشتن فرایندهای مناسب 

بدون کارکنان مناسب 

هیچ معنایی ندارد
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شاخص  طریق  از  کارکنان،  مشارکت  از  کلی  سنجش  یک 
مورد  در  دیدگاه هایی  همچنین  و   (EEI) کارکنان5  مشارکت 
حوزه های محرک خدمات حسابرسی ارائه می دهد که احتمال 
نظرسنجی ها  این  نتایج  باشند.  فرصت  یا  قوت  نقاط  دارد 
برای گروه های مختلف و گروه های آماری در دسترس است. 
در  اضافی  دیدگاه  کارکنان،  مشارکت  بر  تاثیرگذاری  به منظور 
مورد نحوه عملکرد موسسه در ارتباط با گروه های شناخته شده، 

فراهم می شود.
نتایج نظرســنجی ها همچنین در هنگام بررسی معیارها 
و روندها، شــاخصهای هشــداردهنده ای ارائــه می دهند 
که امکان ردیابی پیشــرفت و عملکرد را با توجه به ســایر 
سازمانهایی که برای افراد با استعداد رقابت می کنند، فراهم 

می کند.
تمام موسســه های عضــو کی پی ام جی ملزم به شــرکت در 
نظرســنجی جهانی کارکنان هســتند و باید اقدام مناســبی در 
زمینه برقراری ارتباط و پاســخ به یافته های نظرسنجی انجام 
دهند. این موضوع، شامل نظارت بر نتایج نظرسنجی جهانی 
کارکنــان، ازجمله موارد مربوط به کیفیت حسابرســی، رعایت 
ارزشــها و اصول اخالقی ســازمان اســت. نتایج نظرسنجی 
جهانی کارکنان ردیابی می شــود و اقدام پیگیرانه مناسب مورد 
توافق قــرار می گیرد. نتایــج نظرســنجی و برنامه های اقدام 
مرتبط نیز به عنوان بخشــی از برنامه جهانی بررســی رعایت 

ضوابط، بررسی می شوند.
وظایف شریک

تمام موسسه های عضو کی پی ام جی ملزم به داشتن رویه هایی 
سایر  نیز  و  کار  شرکای  مناسبترین  آن ها  براساس  تا  هستند 
و  حرفه ای  تجربه  مهارتها،  مجموعه  برمبنای  را  متخصصان 

صنعتی مرتبط با ماهیت کار حسابرسی اختصاص دهند.
روســای کارکردهای مختلف در موسسه های عضو، مسئول 
فرایند تخصیص شــریک کار هســتند؛که شامل درنظر گرفتن 
عوامل اصلــی مربوط به شایســتگی، حجــم کاری و تجربه، 

ازجمله رویدادهای کیفیت و رعایت ضوابط است.
شرکا ملزم به داشــتن تجربه، آموزش و ظرفیت مناسب 
برمبنای بررســی ســاالنه سبد فعالیت شــریک هستند؛ با 

درنظر گرفتن اندازه، پیچیدگی و نمایه ریســک مشــارکت 
و نوع پشــتیبانی و دروندادهای تخصصی کــه باید عرضه 
شود )یعنی ترکیب گروه کار حسابرسی و مشارکت نیروهای 

متخصص(.
گروه های کار حسابرسی

شایستگیها،  از  که  می شود  تقاضا  حسابرسی  کار  شرکای  از 
یابند  توانایی مناسب گروه های کاری خود اطمینان  و  قابلیتها 
با  مطابق  حسابرسی  کار  انجام  برای  آیا  که  کنند  مشخص  و 
استانداردهای حرفه ای، روش شناختی حسابرسی کی پی ام جی 
از  استفاده  به  نیاز  اجرا،  قابل  نظارتی  و  قانونی  الزامهای  و 

متخصصان موسسه دارند یا خیر.
اگر منبع مناسبی در دسترس موسسه عضو نباشد، دسترسی 
به شــبکه ای از متخصصان بســیار کارآزموده کی پی ام جی در 

سایر موسسه های عضو فراهم می شود.

پانوشتها:
1- موسسه حسابرسی کی پی ام جی (KPMG) در سال 2017  با راه اندازی 

 (KPMG Clara) بستر حسابرسی هوشمند خود به نام کی پی ام جی کالرا
اولین موسسه از چهار موسسه بزرگ حسابرسی بین المللی بود که گردش کار 
حسابرســی خود را به پردازش ابری منتقل کــرد. در واقع کی پی ام جی کالرا 
با اســتفاده از فنــاوری مایکروســافت (Micosoft) ، تجزیه وتحلیلهای 
پیش بینی شده پیشــرفته را در یک منبع مبتنی بر ابر و یکپارچه و جدیدترین 

راه حلهای شناختی و هوش مصنوعی، در خود جای داده است. 
2- Data & Anaslytics
3- Global People Survey
4- مدل یادگیری و توســعه 70:20:10 یک فرمول مورد استفاده عمومی در 
حرفه آموزشــی برای توصیف منابع بهینه یادگیری به وســیله مدیران موفق 
اســت. این مدل می گوید که افراد 70درصد از دانش خــود را از تجربه های 
مرتبط با شغل به دســت می آورند، 20درصد را از طریق تعامل با دیگران، و 

10درصد را از رویدادهای رسمی آموزشی.    
5- Employee Engagement Index
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