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ترجمه و تلخیص: دکتر حلیمه رحمانی 	
     Fedearation of European Accountants(FEE) a

آینده خدمات 
حسابرسی و اطمینان بخشی

ه�دف از ش�روع مباح�ث پیرام�ون آین�ده خدم�ات 
حسابرسی و اطمینان بخشی

هدف این گزارش ش��روع مناظره های عمومی در مورد دیدگاه ها 
و نظر های اولیه ای اس��ت که می تواند به بهبودهای درازمدت در 

خدمات حسابرسی، اطمینان بخشی و خدمات مرتبط منجر شود. 
حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای دستیابی به گزارشگری 
کاراتر، شفاف تر و درس��ت تری حرکت می کند. این امر منجر به 
تصمیم های آگاهانه تر و بهتری می شود و برای جامعه این مزیت 

این گزارش ش��روع پروژه ای 
اس��ت ک��ه از س��وی جامعه 
برای  اروپ�ا1  حس�ابداران 
بی��ان دیدگاهه��ا و نظرهای 
آینده حرفه  پیرام��ون  عموم 
حسابرسی و اطمینان بخشی 
پایه ریزی شده است. مطالب 
مطرح ش��ده در ای��ن گزارش 
بیان  ب��رای نظرخواهی  تنها 
نظره��ای  بیانگ��ر  و  ش��ده 
قطع��ی ای��ن نه��اد نیس��ت. 
تاریخ پای��ان نظرخواهی 30 

ژوئن سال 2014 بود.
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را خواهد داش��ت که توزیع منابع به کاراترین شیوه انجام شود. از 
اینرو همگی دارای هدف مش��ترکی هس��تیم و آن یعنی »ارتقای 
سطح کیفیت گزارش��گری مالی و اطمینان بخشی و ارائه خدمت 

مرتبط به مربوط ترین شیوه ممکن« است.
به منظور کسب اطمینان از حرکت در راستای دستیابی به این 
هدف و با در نظرداش��تن منافع عمومی، باید به منظور دستیابی 

به موارد زیر تالش کنیم:
• ارتقای کیفیت خدمات اطمینان بخش��ی و حسابرسی و ارتقای 

درستی و قابلیت اتکای خدمات،
• بهبود روشهای مختلف اطالع رسانی حسابرس، و

• توجه بیش��تر به نقش مشارکت کنندگان و خدماتی که از سوی 
آنها ارائه می ش��ود ت��ا به این ترتیب به نحو بهت��ری به نیازهای 

ذینفعان پاسخ داده شود.
ای��ن گزارش به دنب��ال ترغیب و تش��ویق واکنش ب��ه ایجاد 
دیدگاهای��ی در مورد دامن��ه و مقیاس آتی خدمات حسابرس��ی 
و اطمینان بخش��ی و تعامل با ذینفعان برون س��ازمانی به منظور 

بحث در خصوص خدمات و نحوه ارائه آنها در آینده است.
تعامل با ذینفعان به ش��یوه ای س��اختار یافته و س��ازنده به ما 
کم��ک خواهد کرد ت��ا درک بهتری از تأثی��ر خدماتمان بر حرفه 
داش��ته باشیم و دغدغه های ذینفعان برون سازمانی را در کانون 
توجه حرفه حس��ابداری، حسابرس��ی، و اطمینان بخش��ی قرار 
دهی��م. با انجام ای��ن کار، ما به هدف خود که کس��ب اطمینان 
از مربوط بودن خدمات حسابرس��ی و اطمینان بخشی در آینده 

است، دست خواهیم یافت.
همچنی��ن تحقق این امر زمینه هایی ب��رای بیان انتظارهای 
ذینفع��ان به ش��یوه ای ش��فاف، صادقان��ه و غیررس��می فراهم 
می س��ازد که این بحث نیز باعث می ش��ود هر گونه محدودیتی 
ک��ه باید مدنظر قرار گیرد ) از جمله مالحظات منفعت  - هزینه( 

به وسیله حرفه مشخص شود. 

فرضهای اولیه
یکی از فرضهای اولیه در این گزارش آن است که حسابرسی 
بخش��ی از زیس��ت بوم کلی زنجیره تأمین گزارشگری مالی و 
غیرمالی در درون محیط گسترده تر راهبری شرکتی محسوب 
می ش��ود. ارزش حسابرسی، بهبود اعتماد به صورتهای مالی 

اس��ت. اما صورتهای مالی به میزان خیل��ی زیادی تحت تأثیر 
موضوعهایی اس��ت که خارج از کنترل حس��ابرس هستند. از 
اینرو، اگر چارچوب گزارشگری مالی ناقص باشد و معیارهای 
حاکمیت��ی، ارزیاب��ی ریس��ک و کنترل اعمال ش��ده از س��وی 
مدیری��ت ناکاف��ی باش��د، نمی توان انتظار داش��ت ک��ه فرایند 
حسابرس��ی باعث بهبود اعتب��ار و قابلیت ات��کای صورتهای 

مالی حسابرسی شده شود.
ف��رض اولیه بعدی این اس��ت که مطالب مطرح ش��ده در این 
گزارش ممکن است در مورد همه جوامع مصداق نداشته باشد، 
چرا که بس��ته به عواملی مانند مؤسس��ه های محل��ی، قواعد و 
مقررات، نوع و اندازه واحدهای تجاری و ...، نقش حسابرس، 
انواع خدمات اطمینان بخشی و حسابرسی و گروههای ذینفعان 

نیز متفاوت خواهد بود.

1- کانون توجه حسابرسان در فعالیتهای روزمره
هم��واره باالب��ردن کیفیت حسابرس��ی هدف نهای��ی حرفه بوده 
اس��ت. رویدادهای س��الهای اخی��ر بیانگر مربوط ب��ودن این امر 
به تهیه کنندگان، س��رمایه گذاران و قانونگذاران )همگی به یک 
می��زان( بوده اس��ت. بس��ته به دیدگاه��ی که قرار اس��ت کیفیت 
حسابرس��ی بر اس��اس آن ارزیابی ش��ود، هدف ارزیاب��ی کیفیت 
حسابرسی دارای پیچیدگیهایی است. تهیه کنندگان، قانونگذاران 
و س��رمایه گذاران برداشتهای متفاوتی از چنین ارزیابی دارند. در 
نتیج��ه معیارهای آنها نیز در این خص��وص متفاوت خواهد بود. 
با وجود  این، عناصر کلیدی وجود دارد که باید در بررس��ی نحوه 

بهبود کیفیت حسابرسی آنها را مد نظر قرار داد.

تعامل با ذینفعان

به شیوه ای ساختاریافته و سازنده

به ما کمک خواهد کرد تا

درک بهتری از تأثیر خدماتمان بر

حرفه داشته باشیم
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پرسشها
1- چگونه می توانیم به شیوه ای سازنده و واقع نگرانه به انتظارها پاسخ دهیم؟

2- حرفه چگونه باید با ذینفعان تعامل داشته باشد؟
3- آیا استانداردها باعث افزایش ارزش  شده یا اینکه مانع از نوآوری می شوند؟ آیا استانداردها بیش از حد مبتنی بر قواعد 

هستند؟
4- آیا استانداردها باعث تداوم حرفه می شوند؟ چرا بلی، چرا خیر؟

5- چگونه می توانیم مفاهیم درستکاری و واقع بینی را به جای استقالل ِصرف، تعریف کرده و توضیح دهیم؟
6- در س��ال آینده، ش��ما ت��ا چه می��زان تحت تأثیر نوآوریهای فن��اوری اطالع��ات خواهید بود؟ در ص��ورت وجود چنین 

موضوعی، در خصوص چه نوع خدماتی؟
7- دیدگاههای ش��ما در خصوص الگوهای آموزش حسابرس��ان و حسابداران چیست؟ آیا برای رسیدن به هدف، مناسب 
هس��تند؟ چگونه می توان اطمینان به دس��ت آورد که در آینده هم همین الگوهای آموزش��ی وجود داش��ته باشند؟ چگونه 

می توان الگوهای آموزشی در راستای بهبود کیفیت خدمات طراحی کرد؟
8- چگونه می توان اطمینان به دس��ت آورد که می توانیم نس��ل جدیدی از حسابرس��ان را آموزش دهیم که قادر باش��ند در 

خصوص چالشهای حرفه ای فعلی و آینده واکنش نشان داده و خود را با آنها وفق دهند؟
9- به نظر شما تغییرهای پیشنهادی بیشتری که در این بخش مطرح شد، مناسب هستند یا خیر؟

10- آیا حوزه های دیگری وجود دارد که دخالت حسابرس در آنها منجر به ارزش افزوده شود؟
11- آیا سرمایه گذاران در خصوص بانکها، سهامداران و مدیریت میزان اطمینان بخشی متفاوتی طلب می کنند؟

12- آیا دریافت کنندگان گزارش حسابرس باید به صورت شفاف تر مشخص و تعریف شوند؟
13- به نظر شما، چه دامنه ای از خدمات را می توان ارائه کرد؟

14- چگونه جامعه اروپایی حسابداران می تواند در ایجاد بهبودهای بیشتر در این حوزه سودمند واقع شود؟
15- آیا برای حسابرسی قانونی شرکتهای کوچک و متوسط نیازمند بررسی راهکارهای جایگزین هستیم؟

16- چگونه می توان به منظور براورده ساختن نیازهای فعلی و آینده شرکتهای کوچک و متوسط، دامنه خدمات پیشنهادی 
را تعدیل کرد؟

17- آیا حرفه بیش از حد بر اطالعات مالی متمرکز شده است؟
18- آی��ا ب��رای ارائ��ه خدمات اطمینان بخش��ی نس��بت ب��ه مطالب 
توضیحی در گزارش��های س��االنه، تقاضای بازار وج��ود دارد؟ چرا 

بلی، چرا خیر؟
19- آی��ا تقاضای بازار درخصوص ارائه خدمات اطمینان بخش��ی 
نس��بت به گزارش��هایی مانن��د مس��ئولیت اجتماعی و ش��رکتی، 
راهبری اجتماعی- محیطی، و ... گس��ترش خواهد یافت؟ چرا 

بلی، چرا خیر؟
20- چگون��ه حرفه به واحدهای بخ��ش عمومی کمک خواهد 

کرد تا به گزارشگری مالی با کیفت باال دست پیدا کنند؟
21- چ��ه نکته های دیگری وج��ود دارد که باید در این حوزه 

مورد توجه قرار گیرد؟
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اگر به دنبال یافتن

راهکاری پایدار هستیم

وجود نوآوری بازارمحور

ضرورت دارد

در حال حاضر، حسابداران و حسابرسان برای انجام خدمات 
خود به  میزان بس��یار زیادی بر استفاده از استانداردهای جهانی 
)نظیر استانداردهای بین المللی اطمینان بخشی( متکی هستند. 
استفاده از چنین استانداردهای با کیفیت باالیی، عنصر کلیدی 
متمایز کننده حرفه محس��وب می ش��ود ک��ه در بازارهای رقابتی 
مربوط باقی  مانده و جامعه حسابداران اروپا از اقدامهای هیئت 
تدوین اس�تانداردهای بین المللی حسابرس�ی و اطمینان 
 بخش�ی2 در ای��ن م��ورد حمای��ت می کن��د. تدوین کنن��دگان 
اس��تانداردها بای��د اطمین��ان یابند ک��ه در تدوین اس��تانداردها، 

نوآوریها و پیشرفتهای حرفه در نظر گرفته شده است.
با وجود این، ممکن اس��ت به نظر برس��د که نح��وه به کارگیری 
اس��تانداردها به شیوه چک لیستی کامل، مانع از نوآوری می شود. 
به وی��ژه، گاهی وقتها این انتقاد مطرح می ش��ود ک��ه پیچیدگی و 
انعطاف ناپذیری استانداردها باعث کاهش کاربرد قضاوت و تردید 
حرفه ای در انجام خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی می شود.
ما ناگزیریم با توجه به  این انتقاد برای تش��ریح میزان تردید 
حرفه ای اعمال ش��ده در ه��ر کار تالش کنی��م. در کل یک گام 
اساسی برای حرفه، حرکت از »قواعد« به سمت »رفتار« است. 
این امر زمانی محقق خواهد ش��د که برای نمونه به حسابداران 
و حسابرس��ان نحوه درس��ت اعمال قض��اوت و تردید حرفه ای 
به صورت تدریجی القا و آموزش داده شود و به اصول زیربنایی 

قابل اعمال در حرفه و نحوه اعمال آنها بستگی دارد.
همان گونه که در آیین رفتار حرفه ای بین المللی اش��اره ش��ده 
اس��ت، این اصول عبارتند از درس��تکاری، واقع بینی، مراقبت و 
صالحی��ت حرف��ه ای، اعتمادپذی��ری و رفتار حرف��ه ای. اخالق 
حرفه ای سنِگ بنای حرفه محسوب می شود که باید رعایت شود. 
در حالی که وجود چارچوبهای گزارشگری مالی و اطمینان بخشی 
مس��تقل، هر دو دارای اهمیت حیاتی هس��تند، اما برای کس��ب 

اعتماد و اطمینان عمومی، رفتار اخالقی در حرفه دارای اهمیت 
اساسی است. از اینرو، جامعه حسابداران اروپا بر ارتقای اهمیت 

درستکاری و واقع بینی در حرفه تأکید می کند.
یکی از اصلی ترین عوامل در آینده خدمات اطمینان بخش��ی 
و حسابرسی، استفاده از فناوری اطالعات در انجام حسابرسی 
به اثربخش ترین ش��یوه ممکن اس��ت. فناوری اطالعات تأثیر 
عظیم��ی در الگوهای تج��اری حرفه ما داش��ته، دارد و خواهد 
داش��ت. احتمال دارد فناوریهای داده های س�ترگ3  انقالبی 
در حرف��ه ایجاد کنن��د؛  از جمله اینکه در انج��ام عملیاتی مانند 
خودکارسازی مغایرت داده ها، آزمون و نمونه گیری حسابرسی، 
محاس��بات مج��دد پیچی��ده و ... در آین��ده به ط��ور روزافزون 

استفاده خواهند شد.
اگر چه پیشرفتهای فناوری اطالعات و پیچیدگی فزاینده جامعه 
و حرف��ه ما باید به عنوان فرصتهای پیش��رفت برای حسابرس��ان 
تلقی ش��وند، ام��ا این موارد می توانند نوعی تهدید نیز محس��وب 
ش��وند. برای حسابرس��ان ضرورت دارد که با توج��ه به این موارد 

مهارتها و دانش حرفه ای خود را در سطح مناسبی حفظ کنند.
محیط حرفه به طور پیوسته در حال تغییر است و حسابرسان 
بای��د خود را با آن هماهنگ کنند. ب��رای این منظور، الگوهای 
آموزش��ی فعلی به طور عمده قدیمی بودند و نمی توانند به خوبی 
پاس��خگو باش��ند. به همین خاط��ر باید این مطال��ب به صورت 

آموزشهای ضمن خدمت به حسابرسان آموخته شود.

2- تمرکز بر اطالع رسانی حسابرس
هرچند که بس��یاری از استفاده کنندگان هنوز طرفدار رویه فعلی 
اظهارنظر حس��ابرس )یعن��ی رد یا قبول( هس��تند، با این حال 
توج��ه به نیازه��ای اطالعاتی ذینفعان، از نظ��ر راهبردی برای 
آین��ده حرفه حسابرس��ی دارای اهمیت اس��ت. نتایج ش��ماری 
از تحقیقه��ا حاک��ی از این اس��ت که باید در آنچ��ه که درگزارش 
حس��ابرس درج می ش��ود، تجدیدنظرهایی انجام ش��ود. اینکه 
گ��زارش حس��ابرس اطالع��ات اس��تاندارد کمتری ارائ��ه کند و 
درعوض به جای آن رویکرد مفهومی تر و رویکردی که بیش��تر 
مختص واحد تجاری باش��د، در پیش بگیرد، خواس��ته معقول 
بس��یاری از استفاده کنندگان اس��ت. این موضوع باعث کاهش 
نبود تق��ارن اطالعات��ی بین ذینفعان / س��هامداران ش��رکت و 
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هیئت مدیره / مدیران شرکت می شود. 
در راس��تای افزایش انتظارهای مبنی بر افزایش ش��فافیت، 
ارزش اطالع رس��انی گزارش حس��ابرس ه��م باید بهب��ود پیدا 
کن��د. از اینرو، جامعه حس��ابداران اروپا از پ��روژه هیئت تدوین 
اس��تانداردهای بین الملل��ی حسابرس��ی و اطمینان بخش��ی در 
خص��وص بهبود گزارش��گری حس��ابرس اس��تقبال می کند. در 
ای��ن پروژه تغییراتی در حوزه گزارش��گری حس��ابرس به عموم 
مانند درج بخشهای تأکید بر موضوعهای خاص، تناسب وجود 
فرض تداوم فعالیت، اس��تقالل حس��ابرس و مس��ئولیتهای آن 

مورد توجه قرار گرفته است.4 
با این حال، هنوز هم این پرس��ش مطرح است که آیابه واقع 
اعمال چنی��ن تغییراتی در گزارش��گری حس��ابرس انتظارهای 
ذینفع��ان را ب��راورده می س��ازد؟ تغییرات یادش��ده فق��ط در حد 
پیشنهاد هستند و گذر زمان مشخص خواهد کرد که آیا پاسخ به 
این پرسش مثبت است یا منفی. افزون بر این تغییرات، حرفه 

باید در خصوص پیشنهادهای زیر نیز کنکاش کند:
• معرف��ی یک نظ��ام درجه بندی ی��ا امتیاز دهی- بر اس��اس این 
نظ��ام، حس��ابرس می توان��د عملک��رد صاحب��کار را بر حس��ب 
حوزه های��ی مانند گزارش��گری مالی، راهبری ش��رکتی، کنترل 
داخلی و گزارشگری پایداری درجه بندی کند. این گونه بهبودها 
در س��ایه اس��تفاده از فناوریهایی مانند داده کاوی5 و داده های 
س�ترگ6  به دس��ت خواهد آمد. برای این نوع گزارشگری باید 
مالحظات بیش��تری برای نمونه در رابط��ه با تدوین معیارهای 

مناسب صورت گیرد.
• افزایش تعداد دفعه های گزارش��گری- اگر واحد تجاری تعداد 
دفعه ه��ای گزارش��گری خ��ود را افزایش دهد، آیا حسابرس��ان 

می توانند روندها را پیگیری کنند؟
• دیگ��ر روش��های اطالع رس��انی- از حرف��ه انتظار م��ی رود که 
اطالعات بیش��تری را به وس��یله گزارش حسابرس انتقال دهد، 
اما آیا حرفه باید به دنبال روشها و کانالهای جدید اطالع رسانی 
مانند ارائه توضیحات شفاهی در خصوص خطرهای حسابرسی 
عمده و یافته های کلیدی در جلس��ه های مشترک با سهامداران 

)مثل جلسه مجمع عمومی( باشد یا خیر؟
3- تمرکز ب�ر راهکارهای جایگزین به منظور بهتر بر اورده 

ساختن نیازهای ذینفعان

م��ا بای��د بی��ش از اع��داد و الزامه��ای قانون��ی، ب��ر نقش 
حس��ابرس تأکید داش��ته باش��یم. به اعتق��اد برخی، حرفه 
بیش از حد بر حسابرس��ی قانونی متمرکز ش��ده اس��ت که 
ای��ن امر مانع از نوآوری در حرفه می ش��ود. ما نیازمند این 
هس��تیم که از مهارتهای خاص و کارشناس��ان در راستای 
ایج��اد راه حله��ای جدید برای ب��راورده س��اختن نیازهای 
ذینفعان بیشتر استفاده کنیم. این موضوع می تواند مبتنی 
بر توافق قراردادی باش��د که طب��ق آن حقوق و تعهدهای 
طرفین رعایت ش��ده و انعطاف پذیری بیشتر و فرصتهای 

بهتر برای نوآوری ایجاد شود.

حسابرس می تواند در حوزه های مربوط به موارد زیر، ارزش 
افزوده ایجاد کند:

• اطالع��ات مال��ی و غیرمال��ی، کنترلها ی��ا فرایندهای��ی که از 
تخصص حسابرس نفع خواهند برد،

• آگاهی بیش��تر از بازارها/ بخش��ها با اس��تفاده از دانش تلفیقی 
حسابرس و روندهای کلی تر در آن،

• اعتمادسازی از طریق دخالت یک کارشناس مستقل در زمینه 
خدمات مالی.

اگر ب��ه دنبال یافتن راهکاری پایدار هس��تیم، وجود نوآوری 
بازارمح�ور7 ضرورت دارد. موفق تری��ن صنایع تقاضا محور8 
هس��تند و مش��تریان را در گروهه��ای مفهوم��ی خ��ود لح��اظ 
می کنند. این موضوع برای حسابرسان این پیام را به دنبال دارد 
که به ندای گروههای استفاده کننده گوش فرا داده و خدماتی را 
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به آنها پیش��نهاد کنید که به دنبال آن هس��تند و یا حتی فراتر از 
انتظارات آنها حرکت کنید.

در بس��یاری از کش��ورها و حوزه ه��ای جغرافیای��ی عضو 
اتحادیه اروپا، حسابرسی برخی از شرکتهای کوچک و متوسط 
ش��رکتهای  هم��ه  دیگ��ر،  برخ��ی  در  و  نیس��ت  اجب��اری 
کوچک و متوس��ط از حسابرس��ی قانون��ی مع��اف هس��تند. 
هیئتهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است در راستای اجرای 
شرایط جدیدترین دستورعملهای حسابداری، برای ارزیابی 
مناسب بودن موارد استثنا در حسابرسیهای فعلی شرکتهای 
کوچک و متوسط، از معیارهایی مانند اندازه حوزه جغرافیایی، 
ان��دازه اقتصاد و نیازهای اطمینان بخش��ی اش��خاص ثالث 
مانند مقامهای مالیاتی، س��هامداران، مؤسس��ه های مالی، 
کارمندان، دیگ��ر تأمین کنندگان مالی و عموم مردم در یک 

سطح کلی استفاده کنند..
در حال حاضر، جامعه حس��ابداران اروپا برای پاسخگویی به 
نیازهای شرکتهای کوچک و متوسط در حال راه اندازی بحثهایی 
بین کش��ورهای اروپایی در خصوص سطوح آستانه ای است که 
برای مستثنی شدن از خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی در 
مورد شرکتهای کوچک و متوسط کاربرد دارد. اعتقاد بر این است 
که اگر س��طوح آس��تانه ای افزایش یابند، باید اطمینان به دست 
آید که کیفیت گزارش��گری مالی و سودمندی آن برای اشخاص 
ثالث همچنان حفظ می ش��ود. حسابرسان و حسابداران در این 

زمینه نقشی کلیدی ایفا می کنند.
جامعه حس��ابداران اروپا در مورد شرکتهای کوچک و متوسط 

پیشنهادهایی ارائه کرده است که عبارتند از:
•  انجام خدمات اطمینان بخشی مانند:

• •  بررس��یهای اجمال��ی مبتن��ی ب��ر پرس و ج��و از مدیریت و 
روش��های بررس��ی تحلیلی که می توان��د س��طحی از اطمینان 
فراهم آورد که از سطح اطمینان فراهم شده به وسیله حسابرسی 

سنتی صورتهای مالی یک شرکت محدودتر است،
• •  بررسیهای اجمالی گس��ترده در جایی که حسابرس افزون بر 
بررسی اجمالی، رویه های تکمیلی خاصی را هم به منظور کسب 
اطمین��ان اضافی در حوزه های خ��اص، انجام می دهد. در حال 
حاضر در برخی از حوزه های جغرافیایی این کار انجام می شود.

• •  حسابرس��ی اختیاری در جایی که پای منافع اش��خاص ثالث 

یا جامعه در میان اس��ت؛ مانند گروهه��ای مختلف تأمین کننده 
مؤسس��ه های  غیرانتفاع��ی،  س��ازمانهای  اعض��ای  مال��ی، 

عام المنفعه.
•  انجام دیگر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط مانند:

• •  خدم��ات تنظی��م در جایی ک��ه تخص��ص حس��ابداری ی��ک 
حسابرس در تهیه و ارائه صورتهای مالی مدنظر است.

• •  رویه ه��ای توافق��ی ک��ه به موج��ب آن واحد تج��اری و هر 
ش��خص ثالث مربوطی همراه با حس��ابرس بر انجام رویه هایی 
درخصوص اطالعات مالی و غیرمالی توافق می کنند. این گونه 
خدمات مورد توجه ش��رکتهایی است که به دنبال نظم بخشی و 
ازریابی همه حس��ابها یا بخش��ی از آنها برای ارائه به اشخاص 

ثالثی مانند بانکها و مشتریان هستند.
•  انجام انواع دیگر خدمات مانند:

• •  اس��تف��اده از حس��اب��رس ب��ه عنوان مش��اوری مس��تقل و 
با صالحی��ت در خص��وص اصالح��ات مالی و غیرمال��ی؛ برای 
مث��ال کمک به واح��د تجاری برای گرفت��ن تصمیم هایی برای 
ی��ک س��رمایه گذاری موفق، کم��ک به واحد تج��اری در اتخاذ 

تصمیم های تجاری درست و ....
• •  خدمات��ی که ب��ه واحد تجاری کمک می کند تا کس��ب و کار و 
فعالی��ت خود را در آینده انجام و توس��عه دهد. این گونه خدمات 
ممکن اس��ت دربرگیرنده ارزیابی کنت��رل داخلی، ارزیابی خطر 

ناشی از تقلب، ارزیابی خطر ناشی از مدیریت و ...  باشد.
• •  دیگر خدمات تخصصی برای بهبود اثربخشی واحد تجاری 
و فراینده��ای آن، خدمات مالی، پروژه های برون س��پاری، یا 

کمک به تأمین سرمایه یا دیگر خدمات مشاوره ای.
به طور کلی حرفه نیازمند این خواهد بود که برای اس��تفاده از 
تجارب و صالحیتهای خود در مورد شرکتهای کوچک و متوسط، 
از روش��های جدید استفاده کند. با توجه به پیچیدگی روزافزون 
محیط قانونی و محیط کس��ب و کار، انجام این کار باعث  کسب 

اطمینان از مربوط ماندن خدمات فعلی خواهد بود.
در مورد حسابرسی ش��رکتهای بزرگ مانند شرکتهای سهامی 
عام و مؤسسه های مالی مهم، ما نیازمندیم تا تجربه های حاصل 
از بحرانها و رسواییهای اخیر را در نظر داشته  باشیم. حسابرسان 
بای��د به منظ��ور ایج��اد خدمات جدی��دی مانند اطمینان بخش��ی 
در خص��وص گزارشگری ریس�ک9 به صورت فعاالن��ه با دیگر 
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ذینفعان از جمله قانونگذاران، همکاری داشته باشند.
همچنین بررس��ی اینکه آیا حرفه می تواند در خصوص دیگر 
منابع اطالعاتی نیز خدمات اطمینان بخش��ی ارائه کند، ممکن 
اس��ت منافعی در پی داشته باش��د. برای نمونه اطمینان بخشی 
در خصوص جلسه های برگزار شده برای سرمایه گذاران، اظهار 
نظر نس��بت به گفته های اولیه، خدماتی که می تواند به مشتری 
کمک کند تا عملکرد خود را با عملکرد دیگر رقبا مقایسه کند.

جان��ب  از  اف��زون  روز  تقاضاه��ای  برای��ن،  اف��زون 
درخص��وص  مال��ی  صورته��ای  از  اس��تفاده کنندگان 
اطمینان بخش��ی نس��بت ب��ه گزارش��هایی مانند مس��ئولیت 
اجتماعی و ش��رکتی، راهب��ری اجتماعی- محیط��ی، و ... 
ممکن اس��ت نیازمند انجام برخی خدمات اطمینان بخش��ی 
جدید باش��د. با اطمینان بخش��ی در مورد این گونه گزارشها، 

اعتباربخشی نیز افزایش خواهد یافت.
چنین خدماتی با اطمینان بخش��ی نس��بت به اطالعات مالی 
تاریخ��ی متفاوت بوده و افزون بر تغیی��ر ذهنیت و رویکرد کلی 
حسابرس، مس��تلزم مهارتها و تخصصهای بیشتری برای وی 
خواه��د بود. حرفه ما نبای��د این گونه چالش��ها را نادیده بگیرد، 
بلکه باید به دنبال راهی برای براورده ساختن این نیازها، درک 

منافع حاصل از انجام آنها و ... باشد.
ح��وزه دیگ��ری ک��ه نیازمند تخص��ص حرفه اس��ت، بخش 
عموم��ی اس��ت. قابلیت ات��کا، ش��فافیت و پاس��خگویی برای 
اعتماد عموم الزم هس��تند. نقش حسابرس��ان، حس��ابداران و 
ارائه کنن��دگان خدم��ات اطمینان بخش��ی می توان��د در رابطه با 

مسائلی مانند موارد زیر بهبود پیدا کند:
•  اس��تقرار گزارش��گری مالی قابل مقایسه و ش��فاف، و به طور 
خاص ت��ر در اس��تقرار حس��ابداری مبتنی بر مبن��ای تعهدی در 

بخش عمومی،
•  حسابرسی صورتهای مالی واحدهای بخش عمومی،

•  ارزیابی فعالیتها و عملکرد بخش عمومی،
•  ارزیاب��ی دول��ت در بخش عموم��ی با توجه به اینکه نقش��ی 
حیات��ی در ارائه خدم��ات عمومی اثربخ��ش و کارا ایفا می کند. 
اف��زون بر ای��ن، اعتماد فعل��ی و آینده عموم��ی به خصوص در 

ارتباط با وصول مالیات، جلب می شود.

4- راه پیش رو
خدم��ات  اصل��ی  ارائه کنن��دگان  حاض��ر  ح��ال  در  حسابرس��ان 
اطمینان بخش��ی هس��تند، اما در آینده وضع به این صورت باقی 
نخواهد ماند. حرف��ه باید انتظار هرگونه تجدیدنظر در نقش خود 
را داش��ته و پذیرای تغییرها باش��د. با رشد تقاضا برای شفافیت و 
تنوع بخشی ذینفعان و نیازهای آنها، حرفه باید انواع خدمات خود 

را فراتر از آنچه که در حال حاضر موجود است، گسترش دهد.
همانگون��ه که گفته ش��د، نقص حس��ابرس به وس��یله پنج 
عامل مربوط بودن، کیفیت، درستکاری، شفافیت و نوآوری 
کنترل می ش��ود. تمام ای��ن پنج عامل اهمیت بس��یار زیادی 
دارن��د چرا که نقش عظیمی در بهبود اعتماد ذینفعان نس��بت 
ب��ه اطالعات مال��ی و غیرمالی )در حرف��ه و در جامعه به طور 

کل( ایفا می کنند.
آنچ��ه ما باید انجام دهیم این اس��ت که نبای��د از راهکارهای 
جدید در این خصوص چشم پوش��ی کنیم. مالحظات و مباحث 
مطرح ش��ده در این گزارش بخش��ی از پروژه ای است که جامعه 

حسابداران اروپا آن را آغاز کرده و قصد ادامه اش را دارد.

پانوشتها:
1- Federation of European Accountants (FEE)
2- International Auditing and Assurance Standards Board 
(IAASB)
3- Big Data Technologies

4- ب��رای داش��تن اطالعات بیش��تر ب��ه مقاله »بهب��ود گزارش حس��ابرس«، 
مجله حس��ابرس، ش��ماره 63، مقاله »اظهارنظر نس��بت ب��ه صورتهای مالی 
حسابرسی ش��ده: تغییرات پیش��نهادی در اس��تانداردهای حسابرسی«، مجله 
حس��ابرس، ش��ماره 69، و مقال��ه »گزارش حس��ابرس در انتظار دگردیس��ی 

بزرگ«، مجله حسابدار، شماره 257 مراجعه کنید.
5- Data Mining
6- Big Data
7- Market-driven 
8- Demand-centered
9- Risk-reporting

منبع: 
 • Federation of European Accountants (FEE) The Future
of Audit and Assurance, www.fee.be/images/Future_of_
Audit_and_Assurance_Discussion_Paper_pdf -1402, 2014


