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همه کارها به 
گزارشهای مالی

 ختم می شود
 محمد شلیله

تجربه تحوالت گزارشگری مالی و حسابرسی صورتهای مالی انگلستان در دهه 2000 

گزارش��های مالی یکی از مهمترین و پرمخاطب ترین منابع و مس��تندات تخصیص منابع و اطالع رس��انی و اندازه گیری حقوق و منافعِ  مالی 
و اقتص��ادیِ  اش��خاِص حقیقی و حقوقی در گس��ترده ترین طیفی اس��ت که در آن ق��رار می گیرند. در پی جهانی ش��دن تجارت از یکطرف و 
حسابسازی های مجرمانه بی سابقه در شرکت های بزرگ در جهان از طرف دیگر، شفافیت و کفایت گزارشگری مالی  به صورت جدی تری 
در دس��تور کار مراجع حس��ابداری، نهادهای مالی و دولت ها قرار گرفته است. موضوع گزارشگری مالی1 در ایران نیز به ویژه طی سی سال 
گذش��ته، از جه��ات مختلف همواره مورد توجه قرار داش��ته و پیش بینی می ش��ود که در صورت رش��د س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران، که 
گزارش��گری مالی  در ایران را بیش ازپیش در معرض قضاوت جهانی قرار خواهد داد، بر تمرکز بر کم وکیف آن افزوده گردد. به نظر می رس��د 
براساس چنین پیش بینی هایی باشد که بحث و بررسی در این باره، موضوع بسیاری مقاله ها در نشریات حسابداری کشور است و با عرضه 
مطالب متنوعی در زمینه تشکیل »کمیته حسابرسی« و استقرار سیستم های »شرکت داری« )حاکمیت شرکتی2( در ایران بازتاب گسترده ای 
یافته اس��ت. اولین همایش ملی اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری مالی3 نیز که قرار اس��ت در اردیبهشت ماه ساِل جاری )1393( 

تشکیل گردد نشانه ای از توسعه چنین پویشی در کشور است. در همین راستا گزارِش حاضر از طریق مروِر کتاب زیر فراهم آمده است:
Beattie V. et al., Reaching Key Financial Reporting Decisions: How Directors and Auditors Inter-

act, Wiley, United Kingdom, 2011 
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در انج��ام ای��ن کار دو ه��دف را در نظر داش��ته ایم؛ یکی اینکه 
چکیده این کتاب را در دس��ترس خوانندگان قرار دهیم و دیگر 
اینکه به معرفی آن بپردازیم. در اهمیت این کتاب که به تازگی 
منتش��ر شده بهتر اس��ت نظر پیتر وایمن (Peter Wyman) از 
مشاورین ارشد مؤسسه حسابرس��ی پرایس واترهاوس کوپرز 
انجم�ن  رئی��س  و   (PricewaterhouseCoopers)

حس�ابداران خبره انگلس�تان و ویلز4 در سال های -2002
2003 ک��ه نق��ش  مؤثری در هدای��ت حس��ابداری حرفه ای در 
انگلس��تان در س��الهای اخیر داش��ته را از نظر گذران��د. وایمن 
در مقدم��ه ای ک��ه بر کت��اِب موصوف نوش��ته گفت��ه به نظر او: 
“پی��ش از اینک��ه تصمیم بگیریم به انج��ام اصالحات در زمینه 
گزارش��گری مالی یا حسابرسی صورتهای مالی اقدام کنیم باید 
ای��ن کتاب را خواند5.” از نظر او تحریف  ها و تقلبها در حس��ابها 
در س��ال های اخیر ضربه مهلکی بر محیط سیاسی گزارشگری 
مالی و حسابرسی وارد آورده است. رویدادهایی که به تصویب 
و اج��رای قان�ون ساربنز-آکس�لی6  در راس��تای حفاظ��ت از 
حق��وق س��رمایه گذاران و تحکی��م حس��ابدهی در ش��رکت ها و 
مس��ئولیت حسابرسان انجامید و به تغییرات بنیادی در رویکرد 
ش��رکتها و عملکرد حسابرسان منتهی شد و بازتاب جهانی آن 
پدید آمدن مرجع مس�تقل حسابرس�ی7 بود. وایمن در این 
زمین��ه گفته، ش��رایط پیش��گفته او را به این نتیجه رس��انده که 
م��دل خودتنظیمِی انگلس��تان یا دیگر کش��ورها بیش از این از 
کارایی اطمینان بخش برخوردار نیس��ت و او را واداش��ته اس��ت 
ک��ه در مقام رئیس انجمن حس��ابداران خبره انگلس��تان و ویلز 
ب��ا هماهنگ��ی دولت انگلی��س، هماهنگی ه��ا و مذاکراتی را با 
حرفه پیش گیرد که نتیجه آن تش��کیل ش�ورای گزارشگری 
مالی8 به عنوان مرجعی مس�تقل9 و تأس��یس واحد بازرسی 
حسابرس�ی10 ب��وده و در پ��ی آن تش��کیل هیئ�ت بازنگری 
گزارش�گری مال�ی11 زیر نظر ش��ورای گزارش��گری مالی که 

به صورت فعال به ش��کایتها رس��یدگی کند. 
از نظ��ر وایم��ن در دوره حاض��ر، به وی��ژه در ش��رایط بحران 
مال��ی که جه��ان را درگیر کرده اس��ت، سیاس��تگذاران و مراجع 
قانونگ��ذاری ب��ر اس��تقرار نظم ه��ای ش��رکت داری )حاکمی��ت 
شرکتی(، گسترش فعالیت کمیته های حسابرسی، بهبود کیفیت 
و شفافیت گزارش��گری مالی و افزایش کارایی حسابرسی تأکید 

ویژه پیش گرفته اند. استدالل این رویکرد که از توافقی همگانی 
برخوردار اس��ت آن اس��ت که اگرچه حسابرس��ان مسبب اصلی 
بحران نبودند اما در عین حال نتوانس��ته اند از بحران پیشگیری 
کنند. واکنش به این ش��رایط در حرفه حس��ابداری انگلستان در 
پی جلسه ش��ورای انجمن حس��ابداران خبره انگلس��تان و ویلز 
ب��ا حض��ور طیفی از سیاس��تمداران در دس��تگاه دول��ت، مراجع 
قانونگ��ذاری، دانش��گاهیان و اعض��ای راهبری کنن��ده حرف��ه 
حس��ابداری آغاز می شود. موضوع کانونی این مذاکرات از سوی 
انجمن ه��ای حس��ابداری انگلس��تان و... ای��ن بود ک��ه باید در 
برابر اعم��ال هرگونه محدودیت بی جهت در م��ورد خدماتی که 
حسابرسان به مشتریان خود پیشنهاد و عرضه می کنند مقاومت 
ک��رد. یافته ه��ای تحقی��ق در م��ورد نتای��ج مجموع��ه اقدامات 
اخیر الذکر در حرفه حس��ابداری انگلس��تان موض��وع کتاب مورد 
گزارش و چکیده این یافته ها محتوای گزارش حاضر را تشکیل 
می دهد. این یافته ها براس��اس ُنه موردکاوِی عمقی12 در مورد 
مناس��بات، ارتباط��ات و مذاک��رات فیمابین مدی�ران مالی13، 

تضادهای بین

مدیران اجرایی و

مدیران غیراجرایی و

حسابرسان و

اعضای کمیته حسابرسی

قابل تشخیص و

قابل برطرف کردن

است
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رؤس�ای کمیته های حسابرسی14 و حسابرسان مسئول کار در 
مؤسس�ات حسابرس�ی طرف قرارداد15 مؤسسات اقتصادی 
در کمیته های حسابرس��ی، در عمل است، که از طریق مصاحبه 
با مدیران اجرایی و مدیران غیراجرایی و حسابرس��ان مس��تقل 
در ش��رکتهای پذیرفته ش��ده در بورس که از نظ��ر اندازه متفاوت 
بوده ان��د، در بخش��های مختل��ف اقتص��اد فعالیت داش��ته اند، و 
دارای ترکیب متفاوت گروه های س��هامدار بوده اند انجام گرفته، 
که توضیح دهنده افزایش نقش کمیته های حسابرس��ی اس��ت و 
می توان آن را به اصالحاتی که طی ده سال گذشته انجام گرفته 
ربط داد، ک��ه می تواند به کاهش نگرانی ه��ای درازمدت مراجع 
نظارتی حسابرسی در مورد مناسبات بین حسابرسان )مستقل( 
و مدی��ران مال��ی بینجامد؛ و اع��داد و ارقامی ک��ه در صورتهای 
مالی افش��ا می شود و اظهارنظر حسابرسان نسبت به آنها، مورد 
حمای��ت و قب��وِل مدیران مال��ی و اعضای کمیته حسابرس��ی و 

حسابرِس مستقل باشد.
تجربه دهه یادش��ده آشکار ساخته که تضادهای بین مدیران 
اجرای��ی و مدی��ران غیراجرایی و حسابرس��ان، و اعضای کمیته 
حسابرسی قابل تشخیص و قابل برطرف کردن است. پیش بینی 
می شود پیش گرفتن رویکردهای جدید نتایج مناسبتری از نتایج 
حسابرس��ی های یکطرفه و بدون بحث و بررسی های مورد نیاز 
در کمیته حسابرسی، خواهد داشت. پیش گرفتن این شیوه البته 
به این معنی نیس��ت که وجه منصفانه بودن رویکرد حسابرسان 
و نگ��رش همه جانبه نگرانه آنها در حسابرس��ی ها کاهش گیرد. 
این موردکاوی ها نش��ان داده شیوه های یادشده مجال استقالل 
را از حسابرس��ان دریغ نمی کند. هیئت بررسی گزارشگری مالی 
به عنوان یک هیئت متش��کل از افراد خبره مس��تقل اس��ت و با 

درک وجود نگرانی های جدی از بروز خطا یا تحریف و تقلب در 
گزارش��گری مالی از رویکردهای جدید پشتیبانی می کند. منتها 
چنین نگرشی نزد واحد بازرسی حسابرسی که تأکید آن بیشتر بر 
نظارتهای مشخص و عرفی است تا توجه به موضوع های بنیادی 
و نیازمنِد استنباط، مطرح نیست. با این اوصاف موردکاوی های 
مذک��ور بیانگ��ر س��ودمندی اثرگ��ذارِ  کمیته های حسابرس��ی در 
عمل است و نش��ان دهنده اینکه قراردادن کمیته حسابرسی در 
چارچوب ه��ای مقرراتی و دس��توری می تواند به کارکردهای آن 
آسیب رساند یا از آن بکاهد. در واقع از نظر پژوهشگراِن واکاوِی 
م��ورد گزارش، نیازی نیس��ت که کمیته حسابرس��ی در موقعیِت 
مش��اغل س��ازمانی قرار گیرند، بلکه کافی است که این کمیته ها 
با مشارکت افراد مسئول و با برخوردهای مسئوالنه اعضای آن 
س��امان گیرد. وایمن در مقدمه ای که بر کتاب مورد بحث نوشته 
در عی��ن حال تأکید کرده اس��ت اعتبار یافته ه��ای تحقیق مورد 
گزارش او را به این نتیجه رس��انده اس��ت ک��ه حتی نارضایتی ها 
از برخ��ی از جنبه ه��ای اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی، س��ودمندی های اس��تانداردهای بین الملل��ی )جهانگیر( 
را ک��ه در کل جهان مورد اس��تفاده قرار می گی��رد نفی نمی کند. 
یافته های پیش��گفته که به طور تعیین کنن��ده ای با مباحثی که در 
این زمان در بریتانیا و اتحادیه اروپا و محیط بین المللی در پیوند 
با ارزش حسابرسی و مسائل مربوط به استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی و چالش های مربوط به حسابرس��ی برمبنای 
اصول یا بر پایه استاندارد در پیوند با قضاوت حرفه ای مربوط به 
حسابرسی صورت های مالی یا حسابرسی رعایت مطرح است، 

ارتباط دارد. 
وایم��ن در پای��انِ  مقدم��ه موصوف ام��ا ناگفته نگذاش��ته که 

اگرچه حسابرسان

مسبب اصلی

بحران نبودند اما در عین حال

نتوانستند از بحران

پیشگیری کنند
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تغیی��رات اخی��ر در مقررات انگلس��تان فرایند گزارش��گری مالی 
و حسابرس��ی صورت های مالی را به نح��و فزاینده ای پیچیده تر 
س��اخته و به اِعمالِ  مقررات س��ختگیرانه تری راه برده است. با 
این وصف، از نظر او، تغییِر کلیدِی راهگش��ا در این مقررات آن 
است که کمیته حسابرسی شرکتها نقش معنی داری در موافقت با 
محتوای صورت های مالی و نظارت بر فعالیت های حسابرسان 

احراز کرده است.
ارزیابی ه��ای مه��م و  کت��اِب م��ورِد گ��زارش، تحلیل ه��ا و 
منحصربه فردی را در مورد اینکه گزارشگری مالی و حسابرسی 
صورت های مالی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق 
بهادار در انگلستان در دهه های گذشته با چه تغییراتی در زمینه 
مقررات نظارتی که بس��یار تعیین کننده هم بوده، عرضه می کند 
و آشکار می س��ازد که مدیران مالی، رؤسای کمیته حسابرسی و 
حسابرسان مس��ئوِل کاِر مؤسسات حسابرسِی طرف قرارداد، به 
چه ترتیب در مورد مس��ائل اساسی گزارشگری مالی تبادل نظر 
می کنند و چگونه گزارش��های مربوط را به سرانجام می رسانند. 
این کت��اب همچنین روش��ن می س��ازد مق��ررات نظارتی جدید 
چگون��ه با بهره گی��ری از چارچوب های ش��رکت داری )حاکمیت  
ش��رکتی( به گزارش��گری مالی و حسابرس��ی صورت های مالی 
یاری می رس��اند؛ به ویژه تأثیر دنبال کردن ضوابط شرکت داری 

در پیوند با نقش کمیته حسابرسی. 
تحقی��ق موص��وف ط��ی س��الهای 2007 - 2008 در پی 
تغیی��ر در چارچوب ه��ا و ضواب��ط ش��رکت داری )حاکمی��ت 
و حسابرس��ی  مال��ی  گزارش��گری  ب��ر  نظ��ارت  و  ش��رکتی( 
درس��ال های 2003 - 2004 بعد از س��قوط ش��رکت انرون 
حسابرس��ی  مؤسس��ه   فروپ�اش��ی  و  امریکای��ی،   (Enron)

(Arthur Andersen) در سال 2002، و  آرتور اندرس�ن 
وضع قانون س��اربنز- آکس��لی در همین س��ال، در انگلستان 
انجام گرفته اس��ت و به تأثیر این تغییرات نظر داش��ته است؛ 

تغییراتی که اهِم آنها به قرار زیر اس��ت:
• تش��کیل واحد بازرس��ی حسابرس��ی تح��ت حمایت ش��ورای 
گزارش��گری مال��ی به منظورایجاد امکاِن بازرس��ی در راس��تای 
حصول اطمینان از تأمین نیازهای اطالعاتی عموم )ذینفع ها( و 

عرضه گزارِش نتیجه بازرسی ها؛
• تغییراتی در مقررات ش��رکت داری )حاکمیت شرکتی( در مورد 
الزام کمیته حسابرس��ی به وارد شدن در امر حسابرسی و فرایند 

گزارشگری مالی به صورتی رسمی16؛ 
• تغییر در طرز کار هیئت بررسی گزارشگری مالی17 و هیئت 
اجرایی گزارش�گری مالی انگلستان18  که به جای واکنش به 
ش��کایت ها و نگرانی های موردی درباره حساب های شرکت ها، 
اقدامات فعالِ  پیش��گیرانه سیستماتیک در راستای حفظ حقوق 

عموم پیش گیرد؛
• انتق��ال هیئ�ت عملی�ات حسابرس�ی19 و هیئ�ت تدوین 
ش��ورای  ب��ه  انگلس�تان20  حسابرس�ی  اس�تانداردهای 
گزارش��گری مالی همراه با تفویض مس��ئولیت های بیشتر در 
زمینه وضع استانداردهای اخالق حرفه ای حسابرسی21؛ 
که پس از انجام این انتقال هیئت عملیات حسابرس��ی با قبول 
اس�تانداردهای بین المللی حسابرسی22 این استانداردها را 
با اصالحاتی برای اجرا از اواخر س��ال 2005 در انگلستان23، 
در مجموع��ه اس��تانداردهای مصوِب هیئت اس�تانداردهای 
در  ک��ه  اطمینان بخش�ی24   و  حسابرس�ی  بین الملل�ی 
برگیرنده اس��تاندارِد حسابرس��ی260 25 بود که همکاری فعال 
ب��ا کمیت��ه حسابرس��ی مش��تری را ب��رای حس��ابرس الزام��ی 
س��اخته، به تصویب رساند. همراه با اقدامات ذکرشده، هیئت 
عملیات حسابرس��ی مجموع��ه ای از اس��تانداردهای رعایت 
اخ�الق حرفه ای26  در مورد س��ایر خدم��ات27 را نیز در مورد 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در ب��ورس، ب��رای هر پنج س��ال 

الزامی دانس��ت28. 
درخ��ور ذکر اس��ت که تغیی��رات اصالح��ات یادش��ده مقارن 
مجموع��ه اصالحات��ی بود ک��ه در س��طح کش��ورهای اتحادیه 
اروپ�ا29 انجام گرفته ش��ده بود. در این زم��ان )2002( اتحادیه 
اروپا  از ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس خواس��ته است که 
وضعیت خود را از پایان سال 2005 با استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی وضع ش��ده به وسیله هیئت اس�تانداردهای 

بین المللی حسابداری30 تطبیق دهند. 
بررس��ی های کت��اب مورد گ��زارش و یافته های آن براس��اس 
تحلیلِ  پاس��خِ  بررسی شدگان به پرسشهای زیر است؛ در مورد 
آثار و دس��تاوردهای تغییراتی که به فشرده ترین صورت عرضه 
ش��د و دربرگیرنده اصالِح مقررات و نظم های گزارشگری مالی 
و حسابرسی صورت های مالی در انگلستان انجام گرفته است:

• بیش��تر کدامی��ک از موضوع های مربوط به گزارش��گری مالی 
و حسابرس��ی صورت های مالی در کمیته حسابرس��ی که در آن 
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این کتاب همچنین روشن می سازد

مقررات نظارتی جدید

چگونه با بهره گیری از

چارچوبهای شرکت داری

به گزارشگری مالی و

حسابرسی صورتهای مالی

یاری می رساند

شرکت داشته اید مورد بررسی قرار گرفت؟
• نظرتان در مورد کارکرد کمیته حسابرسی چیست؟

• در مورد کارایی و اثربخشی تغییر و تحوالت در چارچوب های 
مقرراتی انگلس��تان در موارد باال از جمله کیفیت حسابرسی چه 

نظری دارید؟
 چکیده یافته های بررسی های یادشده از این قرار بوده است:

• 45 مورد از بحث و بررس��ی های کمیته حسابرس��ِی ُنه شرکت 
م��ورد بررس��ی، ب��ه  نح��وه اج��رای اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری اختص��اص داش��ته اس��ت. در این می��ان موضوِع 
شناس��ایی و ارزیاب��ی دارایی ه��ای نامش��هود و موجودی ه��ا در 

جریان ادغام شرکت ها فراوانی بیشتری داشته است.
• در اغل��ب م��وارد رؤس��ای کمیته ه��ای حسابرس��ی در فرایند 
گزارشگری مالی شرکت ها مشارکت تعیین کننده داشته اند؛ آنها 
نقش هماهنگ کننده بین مدیریت ش��رکتها و کمیته حسابرسی 

را ایفا کرده اند.
• آن تعداد از اعضای کمیته حسابرسی که دانش و تجربه کاربرد 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را نداشته اند، درک و 

استفاده از این استانداردها را پیچیده توصیف کرده اند. 
• تغییرات انجام شده در چارچوب ضوابط شرکت داری )حاکمیت 
شرکتی( نقش کمیته حسابرسی را از اتکا به روابط دوجانبه بین 
مدی��ران مالی و حس��ابرِس همکار مؤسس��ه  حسابرس��ی طرف 

قرارداد به روابط سه جانبه بین مدیران مالی، حسابرسان همکار 
مؤسس��ه های حسابرسی و کمیته حسابرس��ی تغییر داده است؛ 
به نحوی که مدیران مالی و شرکای مؤسسات حسابرسی طرف 
قرارداد در برابر کمیته حسابرس��ی مسئولیت داشته باشند. تأثیر 
ای��ن تغییر وضع این بوده اس��ت که ارکان کمیته حسابرس��ی در 
رویارویی با مشکالت و ابهامات، طریق چاره جویی پیش گیرند 

تا مخالفت یا مقابله.
• تغیی��ر پیش��گفته به تعدیل نس��بی مناس��بات ق��درت در میان 
مراج��ع ذی مدخل در گزارش��گری مالی منتهی ش��ده اس��ت، و 
رؤس��ای کمیته های حسابرسی و خوِد این کمیته ها در مقایسه با 
مدیران و شرکای حسابرسی در بررسی موضوع های حسابداری 
و حسابرس��ی به اقتدار بیشتری دست یافته اند؛ وپیچیدگی های 
رعایت اس��تانداردهای بین المللی نیز به انتقال بخشی از قدرت 
ب��ه بخش ه��ای تخصص��ی- تکنیک��ی مؤسس��ات حسابرس��ی 

انجامیده است. 
• از می��ان پیامدهای قابل توجه تغییرات موصوف، اثرگذارترین 
آنها ش��کل گیری هیئت بررسی گزارشگری مالی و واحد نظارت 
حسابرسی اس��ت که در دوره بعد از رویدادن رسوایی انرون31 
ق��وام یافت��ه و تا حد زی��ادی امکان کش��ف عدم رعای�ت32 را 

افزایش داده است.
• تغیی��ردر چارچوب ه��ای نظارت��ی تأثیر معن��ی داری بر کیفیت 

گزارشگری داشه است.
• شفاف تر ش��دن مقررات نظارتِی سرچش��مه گرفته از تغییرات 
موض��وعِ  بح��ث، حص��ول ب��ه نتیج��ه را در کمیته حسابرس��ی 
تس��هیل کرده اس��ت؛ به ویژه با توجه به قاعده- بنی�اد33 بودِن 
استانداردهای حس��ابدارِی الزام آوِر حاضر، تحصیل توافق های 
مورد انتظار آسان تر شده است؛ همزمان با توجه به تقویت نقش 
کمیته حسابرسی، مداخله مدیران اجرایی در فرایند گزارشگری 
مالی را دش��وار و محدود س��اخته اس��ت، در حالی که زمانی که 
مقررات نظارتی ناروش��ن و با ابهام هم��راه بود، فضای بازتری 
برای چالِش منطِق استاندارد های حسابداری باقی می گذاشت.

• مصاحبه ش��وندگان معتق��د نبودن��د ک��ه الزامی ک��ردن اج��رای 
اس��تانداردهای بین المللی گزارشگری مالی درانگلستان موجب 
بهبود کیفیت گزارش��گری مالی در انگلستان شده است. دالیل 
آنها در این ب��اره یکی پیچیدگی های اجرای این اس��تانداردها، 
الزام به حجم باالی افش��ا و تأکید بیش��تر بر رعایت استانداردها 
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نسبت به اصول حسابداری بود. افزون بر اینها مصاحبه شدگان 
اظه��ار کرده اند اج��رای اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری 
مالی برخی نتایج ناکارامد را به دس��ت می ده��د، هزینه فراوری 
اطالعات را افزایش می دهد و اطالعاتی را فراهم می س��ازد که 
به وس��یله اس��تفاده کنندگان از اطالعات به آس��انی نادیده گرفته 

می شود. 
• پاسخ دهندگان اس��تانداردهای بین المللی حسابرسی را به طور 
نس��بی واج��د هم��ان ویژگی ه��ای اس��تانداردهای بین الملل��ی 
گزارشگری مالی دانسته اند، به ویژه از جهت تفصیل بیش از حد 

و توصیفی بودن آن.
• برخی از جنبه های اس��تانداردهای اخالق حرفه ای حسابرسی 
مسئله س��از ارزیابی شده اس��ت. آنها همچنین در مورد چرخش 
هر پنج سال یک بار ش��ریک مؤسسه  حسابرسی طرف قرار داد 
به عنوان حس��ابرس در ش��رکت ها نگرانی نشان داده اند؛ به ویژه 
بیش��ر در مورد ش��رکت های ب��ا فعالیت ها و س��اختار پیچیده تر، 
به خصوص در مواردی که مدیرمالی و رئیس کمیته حسابرس��ی 

در اینگونه شرکت ها تغییر کرده باشند. 
• هیئت بررس��ی گزارش��گری مالی و واحد بازرس��ی حسابرسی 
به عن��وان مراجع��ی اثربخ��ش در فراین��د گزارش��گری مال��ی و 
حسابرس��ی صورت ه��ای مال��ی شناخته ش��ده اس��ت. از نظ��ر 
بررسی ش��دگان واحد بازرسی حسابرس��ی به شدت از ناکارایی و 

کاهش کیفیت حسابرسی ها کاسته است.
• ال��زام ب��ه اج��رای اس��تانداردهای بین المللی حس��ابداری و 
حسابرس��ی از طرف مراجع حس��ابداری ملی )کشور انگلستان 
در گ��زارش حاض��ر( مورد انتقاد مصاحبه ش��دگان ق��رار گرفته 
اس��ت. از دیده آنها پیوند اس��تانداردهای بین المللی یادش��ده 
ب��ا مق��ررات منحصربه فرد انگلس��تان ب��ه ناکارام��دی کاربرد 
اس��تانداردها از برخی جنبه ه��ا انجامیده اس��ت. در برابر این 
انتقادها آنها گفته اند که با وجود اینکه با اجرای استاندارد های 
قاع��ده- بنی��اد حاض��ر، تواف��ق در کمیته حسابرس��ی بر س��ر 
موضوع های محل اختالف آسان تر است، اما از جنبه اجرایی 
مناس��بتر است به س��مت اس�تانداردهای مبتنی بر اصول34 

حرکت کنیم.

پانوشتها: 

1- Financial Reporting
2- Corporate Governance
3- International Financial Reporting Standard (IFRS)
4-The Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (CAEW)

5- از پیشگفتار پیتر وایمن بر کتاب مورد بررسی 
6- Sarbanes – Oxley Act (Sarbox)
7- Independent Audit Regulator
8- Financial Reporting Council (FRC)
9- Independent Regulator
10- Audit Inspection Unit (AIU)
11- Financial Reporting Review Panel (FRRP)
12- Depth Case Study 
13- Chief Financial Officer (CFO)
14- Audit Committee Chair (ACC)
15- Audit Engagement Partner (AEP)
16- FRC, 2005
17- Financial Reporting Review Panel (FRRP)

مس��ئولیت ای��ن هیئت حص��ول اطمینان از حس��ابهای س��االنه ش��رکتهای 
پذیرفته ش��ده در بورس و شرکتهای خصوصی بزرگ از جهت انطباق با قانوِن 

شرکتهای سال 2006 انگلستان و استانداردهای حسابداری مرتبط است
18- UK’s Financial Reporting Enforcement Body
19- Auditing Practices Board (APB)
20- The UK Auditing Standard Setting Body
21- Auditors’ Ethical Standards
22- International Standards on Auditing (ISAs)
23- APB, 2004a
24- International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) 
25- APB, 2004b
26- Ethical Standards (ES); (APB, 2004c)
27- APB, 2004c, ES5
28- APB, 2004c, ES3
29- European Union (EU)
30- International Accounting Standards Board (IASB)
31- Post-Enron
32- Non-compliance 
33- Rules-based
34- Principles-based


