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ترجمه و تلخیص: دکتر رضا نظری 	
            مریم گوارا

Malaysian Institute of Accountants (MIA) 

کاهش شکاف حسابرسی: ندایی برای تغییر

در ســال 2008، زمانی که استاندارد بین المللی حسابرسی1 شــماره 700 (ISA 700) با عنوان »گزارش حسابرس مستقل 
دربــاره مجموعه کاملی از صورتهای مالی با مقاصــد عمومی« و اصالحیه های مربوط به انطباق دیگر اســتانداردهای بین المللی 
حسابرسی ارائه شد، قالب گزارش حسابرس نیز بازبینی و تغییر پیدا کرد. در نتیجه، بندهای الحاقی وارد گزارش حسابرس شد که 
مســئولیتهای مدیریت و حسابرسان را با دقت و جزئیات بیشــتری در صورتهای مالی مشخص می کردند. این بندها پیرامون این 
موضوع بودند که حسابرســی )شامل روشــهای حسابرسی، ارزیابی ریسک، درنظر گرفتن کنترل داخلی واحد تجاری و …( چیست 
تا برای اســتفاده کنندگان از صورتهای مالی درک بهتری را فراهم آورند. به رغم این تالشــها، تحقیق منتشرشده از سوی انجمن 
تحلیلگران مالی خبره 2 در 31 مارس 2010 با عنوان »گزارش حسابرس مستقل« نشان داد که 60% پاسخ دهندگان بر این باورند 

که گزارش حسابرس باید دربر گیرنده اطالعات بیشتری باشد. در این مقاله، این مسئله به دقت بررسی می شود.
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فاصله انتظارها در برابر شکاف اطالعاتی
فاصلــه انتظارهــا عبارت اســت از تفــاوت بیــن انتظارهای 
اســتفاده کنندگان از حسابرس و حسابرســی صورتهای مالی با 
حسابرســی واقعی که بخش عمده وجــود این فاصله به دالیل 

زیر ایجاد می شود:
• فهم استفاده کنندگان از ماهیت حسابرسی، دربرگیرنده دامنه، 

هدفها و محدودیتهای ذاتی؛
• ادراک استفاده کنندگان از توانایی و مسئولیتهای حسابرس در 

کشف تقلب؛ و
• گزارش اســتاندارد حســابرس تصویر واضحی از روشــهای 
حسابرســی اجراشــده و قضاوتهای حرفــه ای به کاررفته برای 

دستیابی به اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.
تحقیقهای دانشگاهی نشــان می دهد که در پدید آمدن این 
فاصله ها ارزش ارتباط بخشــی گزارش حسابرسی نقش دارد. 
افزایش شفافیت در گزارش حسابرس ممکن است تأثیر بهتری 
بر ادراک استفاده کنندگان از حسابرس و حسابرسی صورتهای 

مالی داشته باشد. 
برخــی از اســتفاده  کنند گان از صورتهــای مالی شــامل 
ســرمایه گذاران و تحلیلگران مالی، عقیده دارند گزارشگری 
حســابرس بایــد پاســخگوی نیــاز اســتفاده کنندگان برای 

تصمیم گیریهای ســرمایه گذاری و معامالت اعتباری باشــد 
و اینجاســت که بــا شــکاف اطالعاتی روبه رو می شــویم. 
شــکاف اطالعاتی عبارت اســت از تفاوت بیــن اطالعات 
موردنیــاز برای گرفتن چنین تصمیمهایــی با آنچه از طریق 
صورتهــای مالی حسابرسی شــده موجود اســت یا از طریق 
دیگر اطالعات مندرج در گزارش ســاالنه مانند بررســیهای 
مالی و عملیاتی، شــاخصهای اصلی عملکرد و یا نکته های 
مهم مالی در دســترس قرار دارد. برخــی از ذینفعان، وجود 
شــکاف اطالعاتی را به نقاط ضعف چارچوب گزارشــگری 
مالی نســبت می دهند. استفاده کنندگان از این مسئله آگاهند 
که مدیریت و حســابرس، اطالعات گسترده ای درباره واحد 
تجاری در قیاس با اطالعات افشاشــده و موجود در گزارش 
حسابرسی و صورتهای مالی حسابرسی شده دارند. با داشتن 
چنین دانشــی، حسابرس می تواند دیدگاه های خود را درباره 
واحد تجاری و کســب وکارش ارائه کنــد. برخی از اطالعات 
اضافی که حســابرس می توانــد در گزارش خــود ارائه کند، 
عبارتنــد از ریســکهای تجــاری، حسابرســی و  عملیاتی؛ 
مشــکالت اساسی حسابرسی و راه حل آنها؛ و مناسب بودن 
رویه های حسابداری به کاررفته. نمودار 1 شکاف اطالعاتی 

را تصویر می کند.

استفاده کنندگان از 
صورت های مالی

صورتهای مالی و سایر 
اطالعات عمومی

اطالعات  واحد تجاری 

اطالعات واحد تجاری  
مربوط به حسابرسی

اطالعات پیرامون 
دامنه،  فرایند و 

یافته های حسابرسی

در دسترس استفاده کنندگان

خصوصی و افشانشده

گزارش 

نمودار 1- شکاف اطالعاتی
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هر دو مورد فاصله انتظارها و شــکاف اطالعاتی از جمله عوامل اصلی برای طرح فراخوان درباره بهبود گزارشــگری حسابرس است 
که در مقاله مشــورتی تأییدشده از سوی هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اعتباربخشی (IAASB) در ماه مه 

سال 2011 با عنوان »بهبود ارزش گزارشگری حسابرس: بررسی گزینه ها برای تغییر« بحث شده است.

گزینه هایی برای تغییر
مقاله مشورتی یادشده به بررسی گزینه های ممکن برای تغییر و کاهش هر دو شکاف و بهبود ارزش ارتباط بخشی گزارشگری حسابرس 

می پردازد. در این مقاله مشورتی سه الگو پیشنهاد شده است که در ادامه بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد )نمودار2(.

نمودار 2 - مدل های پیشنهادی برای تغییر در گزارشگری حسابرس

تغییر درون الگوی گزارشگری کنونی واحد تجاری و 
محدوده حسابرسی صورت های مالی

تغییر در الگوی 
گزارشگری واحد تجاری

تغییر دربرگیرنده سایر خدمات اطمینان بخشی و 
خدمات مرتبط

• قالب و ساختار گزارش حسابرسی استاندارد؛
• مســئولیت حســابرس در مــورد ســایر اطالعات منــدرج در 

گزارشهای حاوی صورت های مالی حسابرسی شده؛ و
• توضیــح حســابرس پیرامــون موضوعهــای مهــم در فهم 
استفاده کنندگان از حسابرسی صورت های مالی حسابرسی شده.

الگوی گزارشگری نظام 
راهبری بنگاه

دیگر خدمات اطمینان بخشی یا خدمات مرتبط در مورد 
اطالعات به جز مواردی که در صورت های مالی منظور 

شده است

تغییر درون مدل گزارشگری کنونی واحد تجاری و دامنه حسابرسی صورتهای مالی

گزارشگری آینده در گزارش حسابرسگزارشگری کنونی در گزارش حسابرستوضیح

قالب و ســاختار گزارش 
حسابرسی استاندارد؛

مسئولیتهای  بندهای   •
مدیریت و حسابرس

• نظر حسابرس

گزارش استاندارد حسابرس بندهایی در مورد مسئولیت مدیریت و 
حسابرس برای کاهش فاصله انتظارها را دربرمی گیرد. تحقیقهای 
دانشــگاهی نشان می دهد که اســتفاده کنندگان ارزش اطالعاتی 
کمی برای چنین بندی درک می کنند. برخی از تحقیقها پیشــنهاد 
می کنند که به جای آن اطالعات بیشــتری درباره مســئولیتهای 

حسابرس برای کشف تقلب باید ارائه شود.

اظهارنظــر حسابرســان در حال حاضــر در بند نهایــی گزارش 
حسابرس ارائه می شود. نظر استفاده کنندگان این است که بخش 
یادشــده عنصر کلیدی گزارش اســت و باید وزن بیشتری به آن 

داده شود.

تغییر محل ایــن بندها به یک گزارش جداگانه که پیرامون حسابرســی صورت های 
مالی، اطالعاتی را به کاربران ارائه خواهند کرد. در بریتانیا، حســابرس می تواند این 
بندهــا را از گزارش حســابرس حذف نموده و در مرکز اطالع رســانی اینترنتی مرجع 
نظارتی حسابرسی بریتانیا یعنی هیئت رویه های حسابرسی3 (APB)، منتشر کند 

و در گزارش به آن عطف دهد.
• حــذف این بندهــا به طور کامل از گــزارش و تبدیل آن به یک گــزارش »مختص 

اظهارنظر«.
• حفظ این بند ها و توســعه محتوایشان؛ و قرار دادن آنها در پایان گزارش یا به عنوان 

ضمیمه آن گزارش.
• از طریق یک گزارش »مختص اظهارنظر« مشابه موردی که در باال توصیف شد، یا 

ارائه آن در اولین بند گزارش حسابرس.

سایر اطالعات
 مندرج در 

حــاوی  گــزارشـهــای 
مــالــی  صـورت هــای 

حسابرسی شده

در مــورد گزارش ســاالنه کــه دربرگیرنــده صورت هــای مالی 
حسابرسی  بین المللی  اســتاندارد  اســت،  حسابرسی شــده 
شــماره720 (ISA 720) با عنوان »مسئولیت های حسابرس 
در ارتبــاط با ســایر اطالعــات منــدرج در گزارش هــای حاوی 
صورت های مالی حسابرسی شده« حســابرس را ملزم می کند که 
ســایر اطالعات )مانند بررســی مالی و عملیاتی، نکته های مهم 
مالی و نســبت های مالی( درج شده در گزارش ساالنه را خوانده و 
هرگونه مورد ناسازگار با صورت های مالی حسابرسی شده را تعیین 
کند. البته گزارش حسابرس درباره مسئولیت حسابرسان پیرامون 

سایر اطالعات بحثی نمی کند.

• بــرای لحــاظ کــردن در گــزارش حسابرســی صورتهای مالــی پیرامــون چنین 
مسئولیت هایی یا یک نتیجه گیری مربوط به سایر اطالعات.
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تغییر درون مدل گزارشگری کنونی واحد تجاری و دامنه حسابرسی صورتهای مالی

گزارشگری آینده در گزارش حسابرسگزارشگری کنونی در گزارش حسابرستوضیح

تــوضیـــح حسابـــرس 
پیرامون موضوعهای مهم 
در فهم استفاده کنندگان از 
حسابرسی و صورت های 

مالی حسابرسی شده

اســتاندارد بین المللی حسابرسی شــماره 706 باعنوان »بندهای 
تأکیــد بر مطلــب خاص و ســایر بندهای توضیحــی در گزارش 
حســابرس مســتقل« به حســابرس اجازه می دهد از راه های زیر 

توجه استفاده کنندگان را به مطالب جلب کند: 
• بنــد »تأکید بر مطلب خــاص« - مطلبی که در صورت های مالی 
ارائه یا افشا شــده و برای فهم استفاده کنندگان بسیار مهم است. 
به عنوان مثال، وقتی در مــورد نتیجه پرونده قضایی نیمه کاره بر 
علیه واحد تجاری ابهام وجود دارد، حسابرس بند تأکید بر مطلب 

خاص را ارائه می کند؛ یا 
• بند »ســایر مطالب توضیحی« – هرگونــه مطلب دیگری که به 
درک اســتفاده کنندگان از حسابرســی، مســئولیت حسابرسان و 
گزارش حسابرسی مربوط باشــد. به عنوان مثال، حسابرسان بند 
ســایر مطالب توضیحی را درباره مسئولیت ارائه گزارش براساس 

الزام قانون، اضافه می کنند.
پذیرفته شده اســت که گزارشگری بیش از حد ممکن است منجر 
به مبهم بودن گزارش حســابرس و ســردرگمی خوانندگان شود. 
عالوه بر این، تحقیقهای علمی نشان می دهد که چنین اطالعاتی 
به طور معمــول به عنوان اطالعات منفی نگریســته می شــود و 

ممکن است معادل شرط حسابرسی قلمداد شود.

• با افزایش استفاده از »تأکید بر مطلب خاص«، بند موجود در گزارش 
حســابرس می تواند بــه اســتفاده کنندگان در درک گزارش های مالی 

پیچیده در یک مؤسسه کمک کند.
• ارائه اطالعات بیشــتر درباره حسابرســی از قبیل عرصه های اصلی 
ریســک تحریف عمده؛ عرصه های قضاوت مهم حســابرس؛ سطح 
اهمیت به کاررفتــه؛ کنترل های داخلی واحد تجــاری؛ و عرصه های 

مشکل ساز مهم و چگونگی حل آنها.
در فرانســه حســابرس ملزم اســت تا بخشــی تحت عنوان »توجیه 
ارزیابــی« در گــزارش حسابرســی اضافه کنــد که در آن حســابرس 
عرصه های اصلی صورتهای مالی و رویه های حسابرســی اجراشــده 
در مــورد آن عرصه های اصلــی را ارائه می کند. تحقیق انجام شــده 
درباره این نوع گزارشگری حســابرس، نشان می دهد که مزیت های 
این روش گزارشگری ممکن است بر مشکالت آن بچربد و در نتیجه 

ارزش در نظر گرفتن را دارد.
• ارائه دیدگاه های حســابرس پیرامون واحد تجاری یا کیفیت گزارش 
مالی آن براســاس کاری که روی حسابرسی صورت های مالی انجام 
شــده؛ از قبیل کیفیــت کنترل های داخلــی واحد تجــاری؛ ارزیابی 
حســابرس از قضاوت های حسابداری و براوردهای حساس مدیریت؛ 

و کیفیت و اثربخشی مدیریت.

تغییر در مدل گزارشگری مؤسسه

گزارشگری آینده در گزارش حسابرسگزارشگری کنونی در گزارش حسابرستوضیح

مدل گزارشگری
نظام

راهبری بنگاه

ارکان راهبری واحد تجاری )به عنوان نمونه کمیته حسابرسی در 
رابطه با شــرکت پذیرفته شده در بورس( مسئول نظارت بر فرایند 

گزارشگری مالی هستند.
استاندارد بین المللی حسابرسی شماره260 (ISA 260) با 
عنوان »اطالع رسانی به ارکان راهبری«، و استاندارد بین المللی 
حسابرسی شماره 265 (ISA 265) بــا عنوان »اطالع رسانی 
ضعفهای کنترلهای داخلی بــه ارکان راهبری و مدیران اجرایی« 
الزام می نماید که حسابرس به ارکان راهبری در خصوص مسائلی 
از قبیل مسئولیت حســابرس در ارتباط با حسابرسی صورت های 
مالی، دامنه برنامه ریزی و زمان بندی حسابرسی، یافته های مهم 

حسابرسی و ضعفهای کنترل داخلی اطالع رسانی کند.

• الگــوی ارتقایافته نظام راهبری بنگاه که در آن کمیته حسابرســی توان 
آن را دارد کــه نظــارت خود بر فرایند گزارشــگری مالی و حسابرســی را 
گزارش کند. حســابرس، منطقی بودن و کامل بودن چنین گزارشــی را در 

گزارشگری خود منظور می کند.
در بریتانیا، شورای گزارشگری مالی4 (FRC) الگویی را ارائه کرد که در 
آن حسابرس گزارش پیشــرفته تری را به کمیته حسابرسی در زمینه هایی 
که وی در به دســت آوردن نظر حسابرســی قضاوت حرفه ای به کار برده، 
ارائه می دهد. کمیته حسابرسی در زمینه مسئولیت هایش پیرامون درستی 
صورت های مالی حسابرسی شــده و نقش نظارتی اش بر فرایند حسابرسی 
مســتقل، برای همگان گزارش ارائه می کند. حسابرس پس از آن در مورد 
کامل بودن و منطقی بودن گزارش کمیته حسابرسی گزارش ارائه می کند.
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تغییرات شامل سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

گزارشگری آینده در گزارش حسابرسگزارشگری کنونی در گزارش حسابرستوضیح

ســایـــــر خــدمات 
اطمینـان بخشـــــی 
یـا خـدمـات مــرتبط 
سایـــر  زمینــــه  در 
اطالعــات مندرج در 

صورت های مالی

خدماتی از این دست در سایر اطالعات مندرج در گزارش ساالنه 
نظیر توافقهای نظام راهبری بنگاه، مدیریت ریســک در ســطح 
بنگاه، شــرکت و شــاخصهای اصلی عملکرد مشــخص و ارائه 

نمی شوند.

هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در حال 
حاضر روی تعدادی از موضوعهای جدید درباره خدمات اطمینان بخشــی 

در مورد اطالعات خارج از صورتهای مالی کار می کند.

آثار و چالشهای تغییر
نتیجه این گزینه ها ممکن است گسترده باشد و منجر به تغییر در چشم انداز حسابرسی شود. برخی از گزینه های تغییر، تأثیر چشمگیری بر 
نقشها و مسئولیتهای مربوط به مدیریت، ارکان راهبری و حسابرس دارند. به عنوان نمونه، الگوی پیشرفته گزارشگری نظام راهبری بنگاه 

ممکن است به مجموعه متفاوتی از مهارتها و سطوح مختلفی از مشارکت اعضای کمیته حسابرسی نیاز داشته باشد.
رفتار و کنشــهای بین این ســه بخش نیز تحت تأثیر قرار می گیرند. به عنوان مثال، توضیح اضافی حسابرس درباره براوردهای حساس 
حســابداری ممکن است بر کنشهای بین مدیریت و حسابرس در زمان بحث این موضوعها اثر داشته باشد و به نوبه خود امکان تأثیرگذاری 

بر کیفیت حسابرسی را فراهم سازد.
در راســتای دستیابی به گزارشــگری بهتر حسابرسی، مالحظات اساسی عبارتند از توانایی اســتفاده کنندگان در خواندن، فهم و استفاده 
از اطالعــات اضافی. داشــتن اطالعــات متوازنی که به اســتفاده کنندگان در گرفتن تصمیمهــای آگاهانه کمک کنــد و در عین حال باعث 

سردرگمی شان نشود، یک نیاز است.
گزارشــگری اضافی به معنای افزایش هزینه های حسابرســی است. در بریتانیا، حســابرس ملزم است درباره کامل بودن و منطقی بودن 
گزارش کمیته حسابرسی نظر دهد. این امر مستلزم آن است که حسابرس کار بیشتری برای اطمینان بخشی به چنین اطالعاتی انجام دهد 

که این امر منجر به هزینه بیشتر حسابرسی می شود. 
این مقاله مشــورتی تغییر حیاتی در گزارشــگری حســابرس را با هدف کاهش هرگونه فاصله انتظارها و شکاف اطالعاتی موجود معرفی 
می کند. در همان حال که این تغییر به عنوان یک پیشــرفت مثبت محســوب می شود، بسیار مهم اســت که همه ذینفعان درگیر در زنجیره 
تأمین گزارشــگری مالی همه نکته های مثبت و منفی هر گزینه پیشنهادشده در مقاله را در نظر بگیرند و همچنین به مسائل محیطی توجه 
کنند که آیا چارچوب قانونی از گزینه های پیشــنهادی پشــتیبانی می کند و اینکه تغییر الگوی مطرح شــده بر ســهامداران درگیر در زنجیره 

گزارشگری اثر می گذارد.

پانوشتها:
1- International Standards of Auditing (ISA)
2- Chartered Financial Analyst (CFA)
3- Auditing Practices Board (APB)
4- Financial Reporting Council (FRC)

منبع:
• Malaysian Institute of Accountants (MIA), Narrowing the Audit Gaps: A Call for Change, July 2011




