
در گفتگو با
عبدالرسول دری اصفهانی

از حضور ش�ما در این گفتگو سپاس�گزاریم و اجازه می  خواهیم گفتگویمان را با این پرسش آغاز کنیم که به نظر شما یک 
حسابدار خبره عالوه بر خدمات حسابرسی، چه خدماتی را می تواند ارائه دهد؟

دری اصفهانی
به طور کلی، خدماتی که به وس��یله حس��ابداران ارائه می  ش��ود، زمانی مؤثر و قابل اس��تفاده اس��ت که نتایج حاصل شده و یا اظهارنظر 
اعالم ش��ده قابل اعتماد و اطمینان  بخش باش��د و این امر تنها زمانی میس��ر اس��ت که حس��ابدار در رابطه با خدماتی که ارائه می کند 
توانایی، دانش و تجربه الزم و کافی مربوط را داشته باشد. خدماتی که مؤسسه های حرفه ای حسابداری به طور معمول در دنیا ارائه 

می کنند، متنوع و متعدد است، ازجمله:

حرف��ه  شناخته ش��ده  چهره ه��ای  از  اصفهان�ی  دری  عبدالرس�ول  آق��ای 
حس��ابداری ایران اس��ت. وی عضو انجمن حس��ابداران خبره ای��ران، انجمن 
حسابداران خبره در انگلستان و ولز و عضو انجمن حسابداران خبره در ایالت 

انتاریو کاناداست.
آق��ای دری اصفهانی فعالیتهای حرفه ای داخلی و بین المللی چش��مگیری 
داش��ته است؛ ازجمله: شریک مؤسسه حسابرسی کوپرز اند لیبراند در ایران، 
معاون حقوقی/ مالی داور ایران در دادگاه بین المللی ایران و امریکا، مدیر در 
سازمان نظارتی دولت کانادا مسئول تدوین مقررات و نظارت بر مؤسسه های 
مال��ی از قبی��ل بانکه��ا و ش��رکتهای بیم��ه و غیره، مدیر حسابرس��ی مؤسس��ه 
حسابرس��ی کوپرز اند لیبراند کانادا و مش��اور مالی/ حقوقی جمهوری اسالمی 

ایران در دعاوی بزرگ بین المللی.
ایشان در کنار فعالیتهای حرفه ای، تدریس در دانشکده حسابداری شرکت 

ملی نفت ایران و برخی از دانشکده های مالی ایران را به عهده داشته اند.
آقای دری اصفهانی در سالهای اخیر به عنوان مدیرعامل، عضو هیئت مدیره، 

عضو کمیته حسابرسی در شرکتهای بزرگ ایرانی فعالیت داشته اند.

حسابرسان و خدمات آنان 
در دنیای امروز
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حسابداران خبره ای که 

تجربه و دانش مربوط به

صنایع و بازاریابی و

مدیریت انسانی و

توسعه تکنولوژی و

کارا نمودن عملیات 

دارند

می توانند ارزش افزوده مهمی

به مشتریان خود ارائه دهند

خدم�ات مرب�وط ب�ه اطمینان بخش�ی و حسابرس�ی   -1
صورته�ای مال�ی (Assurance & Audit)؛ خدماتی که با 
این عنوان ارائه می  ش��وند بیشتر اوقات شامل مواردی است که 

برایتان آنها را بر می شمارم:
الف- حسابرسی قانونی،

ب- مش�اوره در رابط�ه با اس�تفاده و به کارگیری مناس�ب 
اص�ول قبول ش�ده حس�ابداری در گزارش�گریهای مال�ی 

 ،(Accounting Advisory)

ج- مش�اوره در رابطه با اجرای صحی�ح مقررات و قوانین 
،(Regulatory Compliance) حاکم بر عملیات مؤسسه
د- حسابرسی داخلی و اس��تقرار سیستمهای مناسب کنترلهای 

داخلی، حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسکهای مختلف،
ه- اس�تقرار اس�تانداردهای بین المللی گزارش�گری مالی 

،(IFRS Adoption/ Conversion) برای اولین بار
،(Access to Capital Market) و- دسترسی به بازار سرمایه
 ،(Review Engagement) ز- بررسی اجمالی صورتهای مالی

و
ح- مش��اوره در رابطه با نحوه گزارش��گری و اطالعات موردنیاز 

سهامداران و دیگر استفاده کنندگان از صورتهای مالی.
2- خدم�ات مرب�وط ب�ه س�اختار و برنامه ری�زی مالیات�ی 
به منظور به حداقل رس�اندن هزینه مالیاتی از قبیل مالیات 
ب�ر درامد ش�رکت،  مالی�ات ب�ر ارزش اف�زوده، مالیاتهای 
غیرمس�تقیم، مالیات مرب�وط به خریدوف�روش داراییها. 
 (Tax Due Diligence and رس�یدگیهای خاص مالیاتی

،Tax Investigation)

3- خدمات مربوط به تحصیل و ادغام ش�رکتها  (M & A) و 
نحوه تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاریها،

.(Consulting) 4- خدمات مشاوره ای
در دنیای اقتصادی کنونی ش��رکتهایی که فاقد مزیت رقابتی 
باش��ند محکوم به فنا هس��تند. مزیت رقابتی هم تنها به وسیله 
حاکمیت ش��رکتی، تجربه، اس��تراتژی مناس��ب، عملکرد کارا، 
 تکنول��وژی آینده نگر، مدیریت انس��انی مؤث��ر و غیره که منتج 
ب��ه افزایش کارای��ی، کاهش مناس��ب هزینه ها، دسترس��ی به 
بازاره��ای مورد نی��از و تولی��د و فروش محص��والت و خدمات 
رقابت پذیر می گردد، به دس��ت می  آید. حس��ابداران خبره ای که 

تجربه و دانش مربوط به صنایع، بازاریابی، مدیریت انس��انی، 
توس��عه تکنولوژی، کارا نمودن عملی��ات و مانند اینها را دارند، 
می توانن��د ارزش اف��زوده مهمی به مش��تریان خ��ود در رابطه با 

موضوعهایی که پیش از این به آنها اشاره کردم، ارائه دهند،
 (Business 5-  بهبود ساختار مالی یا تسویه امور شرکتها

،Recovery)

6- تأمین و بهینه سازی وجوه الزم برای سرمایه گذاریهای 
،(Corporate Finance) موردنظر بنگاه اقتصادی

تدوی��ن اس��تراتژیهای عملیاتی، بازاریابی و ف��روش، قراردادها و 
معام��الت کالن و غیره، اظهارنظر حرف��ه ای در موارد خاصی که 
م��ورد اخت��الف بوده و حل اخت��الف به دادگاه و ی��ا دیوان داوری 
ارج��اع ش��ده (Forensic Accounting)، رس��یدگیهای مال��ی 
مالیات��ی در رابطه با خرید و یا فروش یک ش��رکت و یا واحدهایی 
از ش��رکت به منظوِر خاص از پیش تعیین شده، مانند تعیین میزان 
 (Financial Due بدهیهای احتمالی ناش��ی از عوامل مختل��ف
(Diligence، ارزیابی سهام ش��رکتها، تعیین استراتژی ورود به 

بازار س��رمایه ب��رای فروش س��هام و یا اوراق قرض��ه بلندمدت و 
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غیره. موارد یادش��ده در بن��د 4 به طور معمول کمتر در ایران مورد 
استفاده قرار می گیرد.

کدامیک از خدمات غیرحسابرسی در ایران نیاز بنگاههای 
اقتصادی را برای توسعه و رشد برطرف می کند؟

دری اصفهانی
توس��عه و رش��د بنگاه اقتصادی به بینش، توانای��ی مدیریتی، 
حاکمیت ش��رکتی مطلوب، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت 
عملیات��ی، مزیت رقابتی خدمات و محص��والت و از این قبیل 
موارد بس��تگی دارد. حس��ابدار مس��ئولیت برنامه ری��زی و اجرا 
ن��دارد. بنابراین نمی تواند در پیش��رفت و توس��عه مقاصد بنگاه 
اقتص��ادی دخال��ت مس��تقیمی داش��ته باش��د. ام��ا، کمکهای 
ب��ه هدفه��ای  رس��یدن  در  غیرمس��تقیم حس��ابدار می توان��د 
بنگاههای اقتصادی وزن قابل توجهی داشته باشد. این کمکها 
نیز از طریق حسابرسی صورتهای مالی بنگاه اقتصادی و دیگر 

خدمات غیرحسابرسی که به آنها اشاره شد، میسر است.
حسابرس��ی منتج به ارائه اظهارنظر حرف��ه ای در این رابطه 
می ش��ود که آیا صورتهای مالی، که به طور عمده نشان دهنده 
وضعیت مالی و عملکرد دوره تصدی هیئت مدیره بوده و یکی 
از مسئولیتهای مهم هیئت مدیره در رابطه با حساب پس دادن 
(Accountability) ب��ه صاحب��ان س��هام و دیگ��ر صاحبان 

منافع و حقوق در بنگاه اقتصادی می باش��د، قابل اعتماد، گویا 
و ش��فاف اس��ت، زیرا مطابق اصولی قابل قبول تنظیم شده و 
می تواند به عنوان مبنای تصمیم گیری مالی مورد استفاده قرار 

گیرد و .... 

اعتمادس��ازی و اطمینان بخش��ی از عوام��ل بس��یار مهم در 
تثبی��ت رواب��ط اقتص��ادی بی��ن بن��گاه اقتص��ادی، مدیریت و 
اش��خاص ثالث بوده و در صورت نبود ای��ن عوامل، یک بنگاه 
اقتصادی نمی تواند برای تأمین وجوه سرمایه ای مورد نیاز خود 
به بازار س��رمایه وارد ش��ود و برای تأمین س��رمایه در گردش از 
بانک و از فروش��ندگان طرف حساب خود اعتبار بگیرد. از همه 
مهمتر چنانچ��ه صورتهای مال��ی غیرقابل اعتم��اد و اطمینان 
باشد، هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری از سوی مدیریت در 
رابطه با ایفای مس��ئولیتهای خود می تواند به نتایج غیرمطلوب 
منج��ر ش��ود. بدی��ن ترتیب، نبای��د به صورت س��طحی به این 

خدمت حسابداری نگاه کنیم. 
به زبان بس��یار س��اده، حس��ابرس با ارائه گزارش حسابرسی 
خود، به عموم اظهار می دارد که من عملکرد مدیریت را بررسی 
کرده و در این رابطه اصول حسابرس��ی را رعایت کرده ام. یعنی 
من و همکارانم دانش و تجربه کافی برای رس��یدگی و بررسی 
صورتهای مالی داریم، من و همکاران من اش��خاص حرفه ای 
مستقلی هس��تیم، ما رس��یدگیهای خود را طوری برنامه ریزی 
کرده ای��م ک��ه بتوانیم به طور معقول نس��بت به صحت و س��قم 
داراییه��ا، بدهیها، حقوق صاحبان و س��ود یا زیان، طبقه بندی 
معامالت و رویدادهای اقتصادی طی دوره عملکرد،  نسبت به 
کفایت و ش��فافیت یادداش��تهایی که هیئت مدیره جهت روشن 
ش��دن بیش��تر وضعیت مال��ی و عملکرد بنگاه اقتص��ادی تهیه 
کرده، اظهارنظر کنیم. آیا این اظهارنظر نمی تواند در توس��عه و 
رش��د عملیات و رسیدن به هدفهای یک بنگاه اقتصادی کمک 
کن��د؟ البته که می تواند. زیرا که ش��خصی بی طرف، مس��تقل، 

حسابدار

نمی تواند در پیشرفت و توسعه مقاصد بنگاه اقتصادی

دخالت مستقیم داشته باشد اما

کمکهای غیرمستقیم حسابدار می تواند

در رسیدن به هدفهای بنگاههای اقتصادی

وزن قابل توجهی داشته باشد
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مجرب و با دانش در رشته کاری خود،  براساس مشاهده عینی 
اسناد و مدارک مثبت که معرف تراکنشها و رویدادهای تجاری، 
اقتصادی و مالی بوده و در چارچوب یک س��ری اصول منطقی 
و مورد قبول حسابرس��ی و حس��ابداری اس��ت، یک اظهارنظر 
حرف��ه ای، بی ط��رف و مس��تقل را به اس��تفاده کنندگان صورت 
مال��ی ارائ��ه می دهد ک��ه این اطمینان بخش��ی از ارزش بس��یار 

باالیی برخوردار می باشد. 
در اینج��ا الزم اس��ت ی��ک توضیح آش��کار نیز ب��ه همکاران 
حس��ابدار خ��ود بده��م و آن این اس��ت ک��ه چنانچ��ه اظهارنظر 
حرفه ای ما بی طرف و مس��تقل نباش��د و بدون برنامه  ریزی اجرا 
ش��ود، بدون بررسی سیستم حس��ابداری و کنترلهای داخلی که 
منجر ب��ه تهیه صورتهای مالی ش��ده باش��د، و همچنین بدون 
تجزیه وتحلیل ریس��کهای مختلف عملیاتی، ذاتی، اعتباری و 
غیره باش��د، نه تنه��ا به حفظ حرفه ما لطم��ه می زند، بلکه هیچ 
ارزش افزوده ای برای جامعه اقتصادی نداشته و موجب گمراهی 
و ارائ�ه اطالع�ات نادرس�ت (Misrepresentation) نی��ز 

خواهد شد.
من در اینجا عذرخواهی می کنم که از پاسخگویی به پرسش 
شما یعنی خدمات غیرحسابرسی که می تواند کمکی برای بنگاه 
اقتصادی باش��د دور ش��دم. لکن این دور شدن عمدی بود و نه 
س��هوی. زیرا که در حال حاضر حسابرس��ی مهمترین خدماتی 
است که حسابداران خبره به بنگاههای اقتصادی ارائه می دهند 

و نمی بایستی اهمیت این خدمت را ناچیز دانست.
ولی برگردیم به پرسش ش��ما. آری؛  خدمات غیرحسابرسی 
ک��ه به طور بس��یار خالص��ه در جواب س��ئوال اول مطرح ش��د 
می تواند کمک بس��یار مؤثری به هدفهای یک بنگاه اقتصادی 
داشته باشد، اما ابتدا باید فرهنگ استفاده از آن در جامعه ایجاد 
ش��ود. این فرهنگ در حال حاضر وجود ندارد. شاید به دالیل 
مختل��ف، از جمله نبود قوانین و مقررات مربوط، نبود آش��نایی 
به خدماتی که یک مؤسسه حسابدار خبره می تواند انجام دهد، 
عدم آشنایی و دانش خود ما حسابدارها به ماهیت بعضی از این 
خدمات و ماهیت اقتصادی معامالت رایج در مملکت و غیره از 

جمله دالیل آن باشد. 
مجله هفتگی اکونومیس�ت (Economist) در مقاله ای که 
 1

3
1 تا 

6
در 14 اکتبر 2010 انتشار داد، اظهار نموده که بین 

 (PwC, KPMG, درامد چهار مؤسس��ه بزرگ حسابداری دنیا
(Deloitte, E&Y از محل ارائه خدمات غیرحسابرس��ی بوده 

و گفته ش��د این درام��د )برخالف درامد حاصل از حسابرس��ی( 
در حال افزایش نیز هس��ت، به طوری که درامد ناشی از خدمات 
غیرحسابرسی بعضی از مؤسسه های حسابرسی به بیش از 75 

درصد از کل درامد آنها می رسد. 
در رابطه با ارائه خدمات غیرحسابرسی از سوی مؤسسه های 
حس��ابداری، نکته ای که بس��یار قابل اهمیت است، نبوِد تضاد 
مناف��ع اس��ت. در کش��ور امری��کا اص��واًل چنانچه مؤسس��ه ای 
حس��ابرس قانونی یک بن��گاه اقتصادی باش��د از ارائه خدمات 
غیرحسابرس��ی به این بن��گاه خودداری می کن��د، فقط به دلیل 
وجود تضاد منافع. البته وجود یا عدم وجود تضاد منافع اشکال 
مختلفی دارد. انجمن حس��ابداران خبره در انگلستان و ولز، در 
آیین رفتار حرفه ای (Code of Ethics)، که مبتنی بر رفتار 
حرفه ای مورد عمل فدراس��یون بین المللی حس��ابداران است، 
اصول��ی را به منظور تعیی��ن اینکه آیا تضاد مناف��ع وجود دارد یا 

نه، بیان کرده است. 
به ط��ور کلی، یک حس��ابدار خبره نباید عالم��ًا کاری را قبول 
کن��د که تأثیری منفی در اس��تقالل، بی طرف��ی، صداقت وی و 
در حس��ن شهرت و اعتبار حرفه حسابداری داشته باشد. عالوه 
بر این، حس��ابدار نبای��د کاری را قبول کند ک��ه تجربه، مهارت 
و دانش اجرای آن را نداش��ته باش��د. این ویژگیها، اصول اولیه 
حرفه حسابداری بوده و اجرای هر کاری و یا اعمال هر قضاوتی 
باید در ترازوی اس��تقالل- بی طرفی- صداقت حرفه و دانش و 

تجربه توزین شود. 
م��واردی که می توان��د اصول پای��ه حرفه را که پی��ش از این 
برایت��ان برش��مردم، تهدی��د کن��د فراوانن��د ک��ه از حوصله این 

مصاحبه خارج است.
ای��ن م��وارد فقط ب��ه داش��تن مناف��ع مال��ی چه مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم، در بن��گاه اقتصادی مورد حسابرس��ی به وس��یله 
حس��ابرس و یا هم��کاران آن ختم نمی ش��ود. از جمل��ه موارد 
دیگ��ر ب��رای مثال این اس��ت که حس��ابرس مس��ئول تدوین و 
پیاده س��ازی یک سیس��تم حس��ابداری و کنترل داخل��ی بوده و 
سپس حسابرسی صورتهای مالی که براساس این سیستم تهیه 

شده را نیز  عهده دار شود.
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اعتمادسازی و اطمینان بخشی از عوامل

بسیار مهم در تثبیت روابط اقتصادی

بین بنگاه اقتصادی

مدیریت و اشخاص ثالث بوده و

در صورت نبود این عوامل

بنگاه اقتصادی نمی تواند برای

تأمین وجوه سرمایه ای مورد نیاز خود

به بازار سرمایه وارد شود

ای��ن یک تضاد منافع اس��ت که تحت عنوان »بررس�ی کار 
خود« (Self-Review) مطرح می شود: یعنی شما نمی توانید 
سیس��تمی را که خود تهی��ه و تنظیم کرده اید مورد رس��یدگی و 
معاین��ه قرار دهید. بس��یار روش��ن اس��ت اگ��ر در تدوین چنین 
سیس��تمی، بنده اش��تباهی کرده باش��م، خیلی سخت است که 
در رس��یدن به نظر مس��تقل حسابرس��ی خود به ضعف سیستم 
کنترلهای داخلی اذعان داش��ته باشم، یا اینکه بنگاه اقتصادی 
از من حسابدار خواسته باشد که صورتهای مالی را تنظیم کنم و 
بعداً بنده مس��ئول حسابرسی یک چنین صورتهای مالی شدم. 
مسلم است که بنده نمی توانم بی طرف باشم و بدون جانبداری 
عمل کنم. در نتیجه اظهارنظ��ر حرفه ای من می تواند معیوب 

(Impaired) باشد.

به طور خالصه خدمات غیرحسابرسی می تواند ارزش افزوده 
قابل مالحظه ای برای بنگاه اقتصادی داش��ته باش��د، به ش��رط 
نبوِد تضاد. یعنی اینکه حس��ابدار از مفهوم عام دانش، تجربه، 

مهارت، ظرفیت و صالحیت حرفه ای مربوط برخوردار باشد.

حرف�ه حس�ابداری موج�ود در ای�ران چ�ه تواناییه�ا و 
استعدادهایی برای کمک به بنگاه اقتصادی دارد؟

دری اصفهانی
به دلیل اینکه حسابداران خبره در ایران اساسًا برای حسابرسی 
و یا انجام امور مالی بنگاههای اقتصادی تربیت می شوند، فقط 
آن دس��ته از خدمات  غیرحسابرسی را می توانند انجام دهند که 
با دانش و آموزش آنها مرتبط باش��د. مانند حسابرسی داخلی، 
تدوین سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی و سیستمهای 
مدیریت (MIS)، انجام رسیدگیهای خاص و از این قبیل. به 
ای��ن ترتیب او فقط تعدادی از خدمات غیرحسابرس��ی را انجام 
می ده��د. عالوه بر ای��ن، به نظر اینجانب، ای��ن خدمات نباید 
به مش��تریانی که حسابدار مس��ئول حسابرسی صورتهای مالی 
آن نیز هس��ت، داده شود زیرا همگی باعث تضاد منافع است. 
به نظر من باید حرفه حسابداری به فکر توسعه این نوع خدمات 

در ایران باشد.

حرفه حسابرس�ی چگونه می تواند تواناییها و ظرفیتهای 
خود را افزایش دهد؟ چه موانعی وجود دارد؟

دری اصفهانی
آم��وزش، آم��وزش و آم��وزش! م��ن از نظارت دس��تگاههای 
نظارت��ی بر عملک��رد اعضای خ��ود به منظور توس��عه و ترویج 
نظم و انضباط حرفه ای و تنبیه حرفه ای اعضایی که آیین رفتار 
حرف��ه ای را نقص می کنند، صرف نظ��ر می کنم و فرضم بر این 
اس��ت که دس��تگاههای نظارتی به وظیفه خود به نحو احس��ن 
آش��نایی داش��ته و آن را طوری اجرا می کنند که هر حسابداری 

قبل از قبول کاری و یا اعالم نظری »دو بار فکر کند«. 
آم��وزش یعنی ب��ه روز آوری تجربه ه��ا و آگاه��ی از تغییرات 
روزمره که اثری مس��تقیم در اجرای خدمات حرفه ای، از جمله 
حسابرس��ی دارد. در غرب هر کارمند حسابرس��ی دست کم باید 
دوبار در سال )در مؤسس��ه های حسابداری بزرگ( آموزشهای 
الزم را ببیند. در آنجا شرکا و مدیران حسابرسی حداقل یکسال 
دوره آموزش��ی دارند. آیا این عملکرد در حرفه ما هم عمومیت 

دارد؟ به نظر من عمومیت ندارد. 
چند درص��د از حق الزحمه دریافتی حسابرس��ان صرف امور 
آموزش��ی می  ش��ود؟ آی��ا س��ازمانهای عمومی ب��رای آموزش 
حرفه  ای حسابداران، آشنا کردن آنها با مسائل روز و ... وجود 
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دارد؟ دیر یا زود، ما مجبور به اس��تفاده از اصول استانداردهای 
بین الملل��ی گزارش��گری مال��ی در تنظی��م صورته��ای مال��ی 
خود خواهیم ش��د. آی��ا ما با اص��ول اس��تانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی آش��نایی داریم؟ جواب همه این س��ئوالها در 

آموزش، آموزش و آموزش نهفته است.

ش�رکتها به دلیل اینکه حسابرس�ان آنان دان�ش و آگاهی 
خوبی نسبت به کسب وکار آنها دارند، از حسابرسان خود 
درخواس�ت خدمات غیرحسابرسی می  کنند. حسابرسان 
چگونه می توانند ضمن حفظ استقالل، به این درخواست 

شرکتها پاسخ مثبت دهند؟

دری اصفهانی
همانگونه که قباًل اش��اره کردم، آیین رفتار حرفه ای انجمنهای 
حس��ابداری اجرای هرگونه خدمت غیرحسابرس��ی برای بنگاه 
اقتصادی مورد حسابرس��ی توس��ط حسابرس و تیم آن را بسیار 
محدود می کند. این خدمات زمانی امکان پذیر و قابل اجراست 
که به هیچگونه تهدیدی در اصول پایه ای و اساس��ی مربوط به 
آیین رفتار حرفه ای منجر نشود. این اصول، حسابدار را موظف 
می کن��د که تا در تم��ام احوال، مواردی را ک��ه برایتان برخواهم 
ش��مرد رعایت کند. من به دلیل کمبود وقت از اش��اره به تمامی 

موارد خودداری می کنم و تنها مهمترین آنها را نام می برم.
1- درس�تی و صداقت در تمامی روابط حرفه ای با مش��تری 

(Integrity)، و

2- اس�تقالل و بی طرف�ی؛ یعنی حس��ابدار نبای��د تحت تأثیر 
منافع شخصی یا هرگونه نفوذ دیگری اظهارنظر حرفه ای خود 

.(Objectivity) را مورد سازش قرار دهد
اصول اس��تقالل و بی طرفی و صداقت حرفه ای باید حاکم بر 
تمامی روابط حرفه ای با مشتری باشد. اجرای این اصول باعث 
می شود که حسابدار نتواند بیشتر خدمات غیرحسابرسی را برای 
مش��تری حسابرس��ی خود انجام دهد. همانگونه که اشاره شد، 
در امریکا حس��ابرس قانونی حتی نمی تواند حسابرس��ی داخلِی 
مش��تری حسابرس��ی خود را انجام دهد، به رغم اینکه با اجرای 
حسابرس��ی داخلی می تواند دانش و درک بهت��ری از عملیات، 
فرایندها و ریس��کهای مش��تری حسابرس��ی خود کسب کند که 

مطمئنًا باعث بهتر انجام دادن حسابرسی قانونی می شود.

اگ��ر بخواهی��م به یک اص��ل اساس��ی در رابطه ب��ا اینکه آیا 
اس��تقالل حسابرس- چنانچه حس��ابرس فعالیت دیگری برای 
مش��تری خود انجام دهد- مورد تهدید )هم از نظر شکلی و هم 
از نظر ماهوی( قرار می گیرند یا نه، اشاره کنیم باید توجه به این 

موارد را به دقت و با بی طرفی حرفه ای موردنظر قرار دهیم:
آیا خدمت یا خدمات مورد درخواس��ت مش��تری کاری است که 
حس��ابرس ناچار اس��ت کاری را که خود انجام داده حسابرس��ی 

کند؟ برای مثال:
1- حسابرس��ی صورتهای مالی مس��تلزم این است که حسابرس 
نس��بت به مؤثر بودن سیس��تمهای مال��ی و کنت��رل داخلی که از 
طری��ق این فرایند صورته��ای مالی بنگاه اقتصادی تهیه ش��ده، 
اظهارنظر کند. حال س��ئوال اینجاست:  اگر حسابرس خود چنین 
سیس��تمهایی را تدوین و پیاده س��ازی کرده باش��د، آیا اظهارنظر 
نسبت با آن می تواند اصل استقالل و بی طرفی را تهدید کند؟ به 
زبان دیگر،  آیا حسابرس می تواند کار خودش را حسابرسی کند؟

2- مثال 1 را در نظر بگیرید. با این فرض که تدوین سیستمهای 
مالی و کنترل داخلی بنگاه اقتصادی توس��ط بخشی از مؤسسه 
حسابرسی انجام شده که مسئولیت حسابرسی صورتهای مالی 
آن بنگاه اقتصادی را ندارد، لکن حق الزحمه دریافتی بابت این 
خدمات برای مؤسس��ه حسابرسی قابل مالحظه است، آیا این 

به دلیل اینکه حسابداران خبره در ایران 

اساسًا برای حسابرسی و یا

انجام امور مالی بنگاههای اقتصادی

تربیت می شوند

فقط آن دسته از خدمات غیرحسابرسی را

می توانند انجام دهند که

با دانش و آموزش آنها مرتبط باشد
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یک حسابدار خبره نباید

عالمًا کاری را قبول کند که

تأثیری منفی در استقالل

بی طرفی

صداقت وی و

در حسن شهرت و اعتبار

حرفه حسابداری داشته باشد

امر لطمه ای به استقالل و بی طرفی حسابرس نمی زند؟
3- چنانچ��ه یک��ی از ش��رکا و ی��ا مدی��ران ارش��د حسابرس��ی، 
مسئولیت مهمی از قبیل مدیر امور مالی و این قبیل مسئولیتها 

را به عهده بگیرد.
4- حس��ابرس منافع مالی در بنگاه اقتصادی مورد حسابرس��ی 
داشته باشد، مثاًل سهامدار آن باشد. الزم به ذکر است که هرجا 

به حسابرس اشاره کردم، مدیران حسابرسی را مدنظر دارم.
به ط��ور خالصه هر موردی باید با توجه به ش��رایط خاص آن از 
س��وی حس��ابرس بررس��ی و در مورد آن تصمیم گرفته شود که آیا 
ارائه آن خدمت خس��ارت و لطمه ای به استقالل حرفه ای وی وارد 
می کند یا نه. شاید بتوان گفت که دامنه ارائه خدمات غیرحسابرسی 
به مشتریانی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند باید 

بسیار محدودتر از سایر شرکتها باشد.

حس�ابرس  ب�ه  غیرحسابرس�ی  خدم�ات  ارج�اع  آی�ا 
مس�تقل به وس�یله کمیته حسابرس�ی و تصوی�ب خدمات 
غیرحسابرس�ی انجام ش�ده، از س�وی کمیته حسابرسی 

می تواند رافع تضاد منافع باشد؟

دری اصفهانی
به نظر من ارجاع خدمات غیرحسابرس��ی به حس��ابرس مستقل 
به وس��یله کمیته حسابرس��ی و تصویب این خدمات از س��وی آن 
کمیته نمی تواند به خودی خود رافع تضاد منافع باشد، مگر اینکه 
خدمات ارجاعی به نظر حس��ابرس و کمیته حسابرس��ی و هر دو 

تهدیدی برای اصول پایه و اساسی آیین رفتار حرفه ای نباشد.

در صورت پذیرش و ارائه خدمات غیرحسابرسی از سوی 
حسابرس مستقل به صاحبکار، حسابرس این موضوع را 
چگونه باید افش�ا کند و چگونه نس�بت به اس�تقالل خود 

حسابرس اطمینان دهد؟

دری اصفهانی
به نظر من ماهیت خدمت غیرحسابرسی باید افشا شود و حسابرس 
اظهار کند که به چه دلیل قبول و اجرای خدمت مربوط، تهدیدی 

به استقالل حرفه ای الزم جهت اظهارنظر حسابرسی نمی شود.

تص�ور نمی کنید محدود کردن مؤسس�ه های حسابرس�ی 

ب�ه ع�دم ارائه خدم�ات غیرحسابرس�ی موج�ب محدود 
نگهداش�تن فعالیت مؤسس�ه های حسابرس�ی می شود؟ 
پیشنهاد شما برای پذیرش ارائه خدمات غیرحسابرسی 
و جلوگیری از تضاد منافع  و عدم تأثیر س�وء بر استقالل 

حسابرس چیست؟

دری اصفهانی
اصل، اس��تقالل و بی طرفی حس��ابرس است که همان گونه که 
در قبل هم به آن اش��اره کردم باعث ارزش افزوده به فعالیتهای 
اقتصادی می ش��ود و اش��خاص ثالث می توانند بدون دغدغه با 
بررسی صورتهای مالی یک بنگاه اقتصادی تصمیمهای مالی 
الزم را بگیرن��د. محدود نگهداش��تن فعالیتهای مؤسس��ه های 
حسابرس��ی به دلی��ل عدم ارج��اع خدم��ات غیرحسابرس��ی به 
مش��تریان حسابرس��ی، نمی توان��د دلیلی برای خدش��ه به این 

استقالل حرفه ای شود.
به نظر من هیچ محدودیتی برای ارائه خدمات غیرحسابرسی 
توسط مؤسسه های حسابرسی به مشتریان غیرحسابرسی خود 

وجود ندارد.

از مشارکت شما در این گفتگو بسیار سپاسگزاریم.
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