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عوامل مهم در افزایش کیفیت حسابرسی کدامند؟ تخصص حسابرس در صنعت چه سهمی در افزایش کیفیت حسابرسی دارد؟
با مرور یافته های بازرسیهای سال 2018 هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام (PCAOB) می توان استنباط کرد که تخصص حسابرس در صنعت ممکن 

است در بهبود کیفیت حسابرسی سهم داشته باشد. یافته های بازرسیهای سال 2018 هیئت یادشده نشان می دهد که: 
• موسسه های حسابرسی ازطریق انجام تحلیل علل ریشه ای برای درک عوامل اساسی موثر در کیفیت مثبت و منفی حسابرسی، برای بهبود کیفیت حسابرسی تالش می کنند. 

• گروه رهبری قرارداد حسابرسی در کمتر موسسه های حسابرسی، برای کارکنان حسابرسی، رهنمود، آموزش، و ابزار موثر فراهم می کند. 
یافته ها نشان می دهد که بهروشهای زیر برای بهبود کیفیت حسابرسی، به کار گرفته می شود:

• گسترش پاسخگویی برای کیفیت حسابرسی فراتر از شریک مسئول کار،
• تهیه و اصالح رهنمود برای کمک به حسابرسان در شناسایی و ارزیابی ریسک تحریف بااهمیت،

• بازنگری در برنامه های آموزشی،
• تامین پشتیبانی اضافی از جانب کارکنان پرتجربه که به کار حسابرسی مامور نیستند،

• ایجاد شبکه کارشناسان متخصص برای پرداختن به ریسکهای نوپدید،
• فراهم ساختن ابزار جدید یا ارتقایافته حسابرسی در عرصه های مهمی که نیازمند قضاوت است.

یافته های بازرسی سال 2018 نارساییهای عمومی مشاهده شده در عرصه های زیر را نشان می دهد:
• آزمون کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی،

• طراحی و انجام روشهای حسابرسی برای پرداختن به ریسک ارزیابی شده تحریف بااهمیت، به ویژه در حسابرسی درامد،
• آزمون موثر براوردهای حسابداری،

• بررسی کیفیت کار حسابرسی.
اســتاندارد حسابرســی 315 با عنوان »تشــخیص و ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت از طریق شــناخت واحد تجاری و محیط آن« نیز الزام می کند که حسابرس از صنعت، 
قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی، ماهیت واحد تجاری، اهداف و راهبردهای واحد تجاری شناخت به دست آورد. شناخت حسابرس، اهمیت بسیار زیادی در فرایند 
حسابرســی دارد. شــناخت، چارچوبی فراهم می کند که حسابرس، برنامه ریزی و اعمال قضاوت حرفه ای خود در سراســر فرایند حسابرسی را، براساس آن انجام  دهد. شناخت 

درست و دقیق واحد تجاری، نقش مهمی در کاهش نارساییهای حسابرسی دارد.
همچنین، مطالعات انجام شــده شــواهدی ارائه می کند که تخصص حســابرس در صنعت خاص موجب افزایش کیفیت حسابرسی و دســتیابی به میانگین هزینه های کمتر، 

می شود. شواهد نشان می دهد که واحدهای بزرگ اقتصادی، استفاده از حسابرسان با تخصص درصنعت را در قیاس با حسابرسان بدون تخصص، ترجیح می دهند.
تخصص حســابرس در صنعت، فرایندی پویا و مســتمر و مستلزم ارتباط بلندمدت حسابرس با واحد اقتصادی اســت. اما، ارتباط بلندمدت حسابرس با صاحبکار، استقالل 
حســابرس را به مخاطره می اندازد و حرفه حسابرســی برای ایمن سازی خطر یادشــده، از رویکرد محدودساختن دوره تصدی حسابرس اســتفاده می کند، که به نوبه خود حرفه 

حسابرسی را از مزیت تخصص حسابرس در صنعت محروم می سازد.
حرفه حسابرسی باید با انجام بررسیها و مطالعات دقیق، نقطه تعادل منطقی را جستجو و از مزیت تخصص حسابرس در صنعت برای افزایش کیفیت حسابرسی و توسعه حرفه بهره برداری کند.
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اخالق و رفتار حرفه ای

همکارانمحققوپژوهشگر

دراینشمارهبهترتیبحروفالفبا:
معصومه امیری مقدم

فروزان جانمردی
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محمد میکائیلی
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گفتگوباآقایمحمودپوربهرامی:تدویناستانداردهایحسابداریاختصاصی؛ضرورتیاجتنابناپذیر 16
کمیته   فنی   و   قوانین   موسسه   حسابرسی   مفیدراهبر   به منظور   هدایت   و   نظارت   بر   امور   فنی   و   حرفه ای   و   
مسائل   مرتبط   با   قوانین   و   مقررات   با   هدف   ارتقای   کیفی   و   کمی   برنامه ها   و دستورالعملهای   مربوط،   از   

اواخر   سـال   1386   تشـکیل   شده   است.   

گفتگوباآقایعلیکاردر:صنعتنفت؛صنعتیمتمایز 22
صنایع نفت  به  دو  بخش  صنایع  باالدســتی  و  پایین دســتی  تفکیک  می شود.  صنایع  پایین دستی  
همانند  پاالیشگاه ها  و  مجتمع های  پتروشیمی  همانند  دیگر  صنایع  فرایندی  مثل  صنایع  شیمیایی  از  
قبیل  صنایع  رنگ  و  رزین  و  مواد  پاک کننده  و  غیره  می باشد  که  از  استانداردهای  متداول  حسابداری  

و  حسابرسی  تبعیت  می کند.

گفتگوباخانمدکترهالهعسکریان:رویکردیکمجموعهاستانداردهایحسابداریبرایهمهصنایع 26
کمیته فنی سازمان حسابرسی یکی از کمیته های سازمان است که برای حسن اجرای وظایف تخصصی 
سازمان و به موجب اساسنامه سازمان تشکیل شده است. وظایف کمیته فنی به طور کوتاه عبارت است از ...

تا 10 بخشعمومی/ حسابداری بینالمللی استانداردهای تدوین هیئت نشست   56 
....................دکترحلیمهرحمانی 13دسامبر2019)19تا22آذر1398(

71درستایشقدردانی

حسابداری بخش عمومی
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فهرستمطالبمنتشرشدهدرمرکزاطالعرسانیالکترونیکیمجلهحسابرس

مقاله ها

در مرکز اطالع رسانی الکترونیکی حسابرس بخوانید:

www.hesabras.com

نتیجهبخشکردنمقررات-اصولوالگوهاییبرایحرفهحسابداری 

....................................................دکترحمیدحقیقت،امیرهادیمعنویمقدم،افشیننخبهفالح 

    راهبری،مدیریتوحسابرسیفناوریاطالعات:تغییراتمهماز»کوبیت5«تا»کوبیت2019« 

.....................................................................................دکترعلیرضاسروش 

چگونگیعضویتدرموسساتحسابرسیبینالمللی 

........................................................................................حمیدرضاکیهانی 

اتکابهیکدیگر:ایجادوحفظمشارکتموثربینسازمانهایحرفهایحسابداری 

..................................................................دکترحمیدحقیقت،امیرهادیمعنویمقدم 

آذر-دی
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www.hesabras.com

دیدگاه ها

نمایهبینالمللیپاسخگوییمالیبخشعمومی،گزارشوضعیتسال2018  

بررسیهایموردیدربارهرعایتآییناخالقیهیئتاستانداردهایبینالمللیاخالقحرفهایبرایحسابداران  

ممانعترهبرانکسبوکارازرعایتنکردنمرزهایاخالقی  

توسعهحرفهآمادهبرایآینده:باقهرمانیاخالقواعتماد  

پنجاقداممهمبرایسازمانهایحرفهایحسابداریدرپیشبرداهدافتوسعهپایدار  

توسعهاقتصادملیبهوسیلهتوسعهسازمانهایحرفهایحسابداری  

فساددربنگاههایکوچکومتوسط  
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رویدادهای

 ایران و جهان

 روزانه در مرکز اطالع رسانی 

اینترنتی حسابرس

 منتشر می شود.

 با مراجعه به مرکز 

اطالع رسانی اینترنتی 

  به آدرس

 www.hesabras.org 

 از مشروح خبرهای حرفه در 

این بخش آگاه شوید.

ایران
جهـان

 بیانیهبازخوردبرایحسابرسیواحدهایباپیچیدگیکمتر
 (IAASB) اطمینانبخشی  و حسابرسی بینالمللی استانداردهای هیئت
یک بیانیهبازخورد (FS) منتشر کرد و نظرات دریافتی در مورد حسابرسی واحدهای
به وسیله  منتشرشده   (DP) سندگفتگوی  به  پاسخ  در   (LCEs) باپیچیدگیکمتر 
برای  گزینه های ممکن  بررسی  باپیچیدگی کمتر:  واحدهای  عنوان »حسابرسی  با  هیئت 
 »(ISAs) پرداختن به چالشهای به کارگیری استانداردهایبینالمللیحسابرسی

را به اشتراک گذاشت.  
رئیس هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابرســی و اطمینان بخشی گفت: "مشارکت 
خارق العاده در مشورتخواهی و اظهارنظرهای اندیشــمندانه ای که دریافت کردیم، نشان 
از اهمیت، و عالقه نســبت به این ابتکار عمل دارد. ما از سطح باالی مشارکت جهانی در 
این زمینه خوشــحال هستیم، و به دنبال مشارکتهای بیشتر هنگام پیشبرد فعالیتهای خود 

در این حوزه هستیم."
سند گفتگو، و فعالیتهای اطالع رسانی مرتبط، خواستار دیدگاه گروه های مختلف ذینفعان 
در مورد موضوعها و چالشــهایی اســت که محیط حسابرسی واحدهای باپیچیدگی کمتر را 
احاطه کرده اســت. فعالیتهای دیگر برای گرداوری اطالعات تا ژوئن 2020 ادامه خواهد 

داشت، هنگامی که هیئت برای پیشبرد راهش تصمیم می گیرد. 

فراترازاخبار

و
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نیازبهمدیریتمالیقویدراقتصادهاینوپدید
ائتالف تشکیل شده از 11 سازمان حسابداری جهانی و منطقه ای و آژانسهای توسعه بین المللی به رهبری فدراسیونبینالمللیحسابداران
(IFAC) یک کنفرانس سه روزه برگزار کردند تا درباره ضرورت مدیریت مالی عمومی اثربخش برای توسعه اقتصادهای نوپدید، اطالع رسانی کنند. 
این کنفرانس با عنوان توسعهظرفیتحسابداریدراقتصادهاینوپدید (DACEE)، مجموعه ای از سخنرانیهای مهم و کارگاه هاست که 
برای تجهیز حســابداران، مقامات دولتی، ذینفعان و ســایر افراد حرفه ای به یک نقشه راه برای تسهیل گفتگو و پیشرفت در حوزه های گزارشگری 

مربوط، طراحی شده است. 
مدیر اجرایی ارشــد فدراسیون بین المللی حســابداران در این زمینه گفت: " تالشها برای توسعه ظرفیت حسابداری، مانند این کنفرانس، زمانی 
اثرگذار اســت که ســازمانهای ملی، منطقه ای و جهانی با تمرکز دقیق روی یک هدف مشــترک گرد هم آیند. فدراســیون بین المللی حسابداران با 
حمایتوزارتتوسعهبینالمللیبریتانیا (UK DFID)، خرسند است که می تواند گردهمایی انجمنهایی که زیست بوم مدیریت مالی را تشکیل 

می دهند، تسریع کند تا از این طریق، آگاهی و همکاری را ارتقا دهد."
حرفه حسابداری نقش اساسی و درخورتوجهی در توسعه پایدار اقتصاد کشور در بخشهای دولتی و خصوصی ایفا می کند. حرفه حسابداری قوی 
و پویا به طور منظم، نه تنها با ســطوح پایین تقلب و فساد وابســتگی نظام مند دارد، بلکه یک همبستگی شناخته شده بین حرفه حسابداری قوی و 
ســطوح باالتر رشد اقتصادی وجود دارد. حمایت از توسعه ظرفیت حسابداری ممکن اســت موفقیت راهبردهای تدوین شده در دولتها که از سوی 

فعاالن توسعه بین المللی پیاده سازی می شوند را سرعت دهد. 

پیشنهادهیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداریبرایافزایشمقایسهپذیریصورتهایمالی
هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداری (IASB) با تمرکز بر عملکرد مالی، پیشنهاد اصالحاتی در نحوه انعکاس اطالعات 
در صورتهای مالی را ارائه کرده است. در پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران، این پیشنهادها اطالعات مقایسه پذیرتر در صورت سودیازیان و 
رویکردی منظمتر و شفافتر در گزارشگری مالی سنجه های عملکرد تعریف شده به وسیله مدیریت که به معیارهایغیرهمسوبااصول

پذیرفتهشدهحسابداری (Non-GAAP) موسوم است را الزامی می داند. 
هیئت این پیشــنهادها را به عنوان بخشــی از پروژه صورتهای مالی اساســی و اقدام گســترده تر در راســتای انعکاس بهتر اطالعات در 

گزارشگری مالی ارائه داده است. این پیشنهادها سه موضوع مهم را پوشش می دهند.
بنگاه ها ملزم به ارائه ســه جمع فرعی جدید برای سود، ازجمله سود عملیاتی خواهند بود. معموال سود عملیاتی به وسیله بنگاه ها گزارش 
می شــود، اما درحال حاضر از سوی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تعریف نشده است، که مقایسه معنادار میان بنگاه ها را دشوار 
می کنــد. جمعهای فرعی جدید، ســاختار بهتری را برای اطالعات فراهم می آورند و مقایســه بنگاه ها را برای ســرمایه گذاران امکان پذیر 

می سازند. 
بنگاه ها باید ســنجه های عملکرد مدیریت شــامل جمعهای فرعی درامد و هزینه هایی که در اســتانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 

مشخص نشده اند را در یادداشت جداگانه ای همراه با صورتهای مالی افشا کنند. 
همچنیــن بنگاه ها مجبور خواهند شــد که تحلیل بهتری از هزینه های عملیاتی بنگاه ارائه کــرده، هر نوع درامد یا هزینه غیرمعمول را با 

استفاده از تعریف ارائه شده هیئت از »غیرمعمول«، در یادداشتها ارائه دهند. 
این پیشنهاد منجر به تدوین استاندارد بین المللی گزارشگری مالی جدیدی خواهد شد که ارائه عمومی و افشای الزامات مربوط برای همه 

بنگاه ها را مشخص می کند و جایگزین استانداردبینالمللیحسابداری1 (IAS 1) با عنوان »ارائه صورتهای مالی« می شود. 
فرصت ارسال نظرات درباره این پیش نویس تا 30 ژوئن 2020 تعیین شده است.
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نحوهتنظیموشرایطپذیرشاظهارنامهمالیاتیعملکردسال98اعالمشد
مستقیم  مالیاتهای  قانون   97 ماده  مفاد  اجرای  بر  تاکید  با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  درامدهای  معاون  مسیحی  محمد
اصالحیه  97/4/31، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان 
کرد و گفت: "در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه  مالیاتی می باشند، اظهارنامه  خود را با 
رعایت قانون و مقررات مربوط تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد 

پذیرش قرار خواهد داد و صرفًا برمبنای شاخصها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می کند."
معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: "درصورتی که اشخاص یادشده در مهلت قانونی و مطابق مقررات 
از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه براوردی براساس میزان فعالیت و اطالعات به دست آمده 

اقدام می کند".
برای اطالع از جزئیات این بخشنامه به مرکز اطالع رسانی سازمان امورمالیاتی به آدرس زیر مراجعه کنید:

www.intamedia.ir 

تعیینمحدودیتهایبیشتربرایخدماتغیرحسابرسیازسویشورایگزارشگریمالی
بازنگریهای اساسی انجام شده در استانداردهای اخالق حرفه ای را منتشر ساخت و   (FRC) شورایگزارشگریمالیبریتانیا

استانداردهای حسابرسی را در راستای تالش برای تقویت استقالل حسابرس و پیشگیری از تضاد منافع، بازنگری کرد. 
این بازنگریها شــامل تغییراتی در الزامات اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای بود که اکنون به حسابرسان اجازه انجام خدمات 
اســتخدامی یا حقوق ودستمزد و داشــتن هر نقشی در تصمیم گیریهای مدیریت را نمی دهد. اکنون حسابرسانبنگاههایبامنافععام 
(PIEs) تنها اجازه دارند که آن دســته از خدمات غیرحسابرســی را انجام دهند که ارتباط نزدیکی با حسابرسی دارد یا از طریق قانون یا 

مقررات الزامی شده است. 
این بازنگریها به دنبال بازبینی پس ازبه کارگیری انجام شــد که از طریق دو نظرســنجی عمومی پشتیبانی می شد. شورای گزارشگری 
مالــی بریتانیا اعــالم کرد که نتایج بازبینــیبرایدون (Brydon) را نیز پایش خواهد کرد و به این مســئله توجــه می کند که آیا پس از 
پیاده ســازی پیشــنهادها باید تغییرات دیگری هم در اســتانداردها انجام شود. بازنگریهای انجام شده در اســتانداردها در مارس 2020 

رسمیت پیدا می کند. 
همچنین شــورای گزارشگری مالی در این باره نظرسنجی کرد که آیا بنگاه های دیگر فراتر از بنگاه های با منافع عام هم باید مشمول 

الزامات سخت تر در زمینه خدمات غیرحسابرسی شوند. 
شورای گزارشگری مالی اشاره کرد که این پیشنهاد از حمایت گسترده ای برخوردار است اما تصمیم گیری در این زمینه تا ابتدای سال 

آینده بعد از انتشار گزارش برایدون به تعویق افتاده است تا نسبت به درپیش گرفتن یک رویکرد منسجم اطمینان پیدا شود.

پیامهایمهمحرفهحسابداریبهکنفرانستغییراتآبوهوایی
متحد  ملل سازمان آبوهوایی تغییرات کنفرانس برگزاری با  همزمان   (IFAC) حسابداران  بینالمللی فدراسیون
(COP) بر لزوم اقدام قاطع در جهت پیشبرد جهان به سمت آینده پایدار تاکید کرد. فدراسیون به منظور بیان دقیق نقش حرفه جهانی 

حسابداری در ساماندهی شرایط اضطراری آب وهوایی، دیدگاهی را در زمینه کنشهای آب وهوایی منتشر کرد.
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فدراسیون در این دیدگاه، پیشنهادهایی را برای ذینفعان مختلف مطرح کرده است:
می توانند از کنفرانس گروه های تغییرات آب وهوایی سازمان ملل متحد استفاده کنند تا مسیر روشنی را در جهت کاهش  دولتها،   •
آالینده ها در درازمدت ارائه و اعتماد بیشتری برای کسب وکارها جلب کنند و مشوق سرمایه گذاری در فناوری و نواوری با سطح پایین 

آالینده ها باشند.
• کسبوکارها می توانند به برنامه های مربوط به کاهش و تطابق با تغییرات آب وهوایی سرعت دهند. آنها از طریق اطالعات اتکاپذیر 

و سودمند برای تصمیم گیری و مرتبط با تغییرات آب وهوایی می توانند شفافیت و اعتماد را ارائه کنند.
ارائه دهندگان آموزش و پشتیبانی حسابداری، نقش  و  به عنوان طرفداران حرفه   (PAOs) سازمانهایحسابداریحرفهای  •
موثری در اثرگذاری بر کاهش و تطابق با تغییرات آب وهوایی دارند. این سازمانها می توانند تعهد بدهند که حسابداران را از چگونگی 

پشتیبانی از تالشهای سازمانها و صاحبکاران خود در واکنش به ریسک تغییرات آب وهوایی، آگاه سازند.
• حسابداران به عنوان مشاوران اثرگذار دولتها و سازمانها می توانند امکان انجام اقدام هدفمند در زمینه تغییرات آب وهوایی را فراهم 
کرده و مشوق این اقدام باشند. آنها با ارائه دیدگاه ها، تحلیل، گزارشگری و اطمینان بخشی مرتبط، می توانند به سازمانها در خلق ارزش 

و پشتیبانی درازمدت کمک کنند.

جریمهموسسهگرانتتورنتونازسویشورایگزارشگریمالیبریتانیا
شورایگزارشگریمالیبریتانیا (FRC)، در رابطه با انجام حسابرسی قانونی صورتهای مالی یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 

بهادار در سال2016، جریمه هایی برای موسسه حسابرسی گرانتتورنتون (Grant Thornton)، و شریک مسئول کار حسابرسی، تعیین کرد.
این جرایم شامل موارد زیر هستند:

• جریمه ای به مبلغ 650 هزارپوند برای موسسه گرانت تورنتون (این مبلغ با اقرار و همکاری زودهنگام موسسه به 422 هزاروپانصد پوند کاهش یافت).

• جریمه ای به مبلغ 20 هزارپوند برای شریک مسئول کار حسابرسی (این مبلغ با اقرار و همکاری زودهنگام شریک به مبلغ 13 هزارپوند کاهش یافت).
• اعالمیه ای مبنی بر این که گزارش حسابرسی سال 2016 که بانام موسسه گرانت تورنتون امضا شده است، برخی از الزامات مربوط را براورده 

نکرده است.
همچنین در این حکم آمده که موسســه گرنت تورنتون و شــریک مسئول کار حسابرسی تمام هزینه های شــورای اجرایی بازرسی را پرداخت 

خواهند کرد. 
موارد نقض شــده از الزامات مربوط در رابطه با کار حسابرســی مربوط به داراییهای اصلی شرکت و عرصه ای بود که به عنوان یک حوزه ریسک 
بااهمیت شناســایی شده بود. کار انجام شده در ارتباط با نمونه گیری از این داراییها کافی نبود و در انتخاب نمونه حسابرسی که ریسک نمونه گیری 

را درسطح پذیرفتنی کاهش دهد، موفق نبود.
همچنین مشخص شد که گروه حسابرسی نسبت به کارشناسان مستقل منصوب شده شرکت در ارزیابی انجام شده از داراییها به نادرستی اعتماد 

کرده بودند و در این مورد، به طور مناسب از کارشناسان حسابرس استفاده نشده بود. 
موارد نقض شــده از ســوی گروه حسابرســی باعث کوتاهی در گرداوری شــواهد کافی و مناســب برای حسابرسی شــده بود، شواهدی که به 
نتیجه گیــری معقــول راجع به ارزیابی داراییها کمک می کرد. همچنین کوتاهی در به کارگیری مناســب تردید حرفــه ای و تهیه مدارک کافی برای 
حسابرســی وجود داشت. با این حال، هیچ یک از موارد نقض شــده از الزامات مربوط، از روی عمد، تقلب، حساب شده یا از روی بی مالحظگی 
نبوده اســت. همچنین، موسسه گرانت تورنتون به منظور جلوگیری از تخلفات دوباره، اقدام اصالحی، ازجمله ارائه آموزشهای مناسب برای تمام 

کارکنان حسابرسی در به کارگیری کارشناسان و چالش براوردهای مدیریتی انجام داده است. 
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سخنرانیوزیراموراقتصادیدربارهنقشپراهمیتحسابدارانوحسابرسان
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم گرامیداشت روز حسابدار گفت: "تاکنون به نقش جامعه حسابداران در شفافیت و پاسخگویی 
و سالم سازی و حکمرانی خوب، توجه الزم نشده است و این در حالی است که حسابداران و حسابرسان نقش بسیار پراهمیتی 

در این حوزه ها دارند."
وی در ادامه گفت: "وقتی گاه گاهی از بروز نابســامانیها و فســادهای مالی گزارشهایی داده می شود به این موضوع پی می بریم که این 

پدیده نامیمون به دلیل بی توجهی به جایگاه حسابداران در سلسله مراتب اداری است."
دکتر فرهاددژپســند با اشاره به اعتبار حســابداران گفت: "در گزارشهای حسابرسی اولین توجه ما به امضای حسابداری است که بر 
اســاس اعتبار او گزارش موجود را بررسی می کنیم. باید حسابداران از چنان اعتباری برخوردار باشند که با دیدن امضای آنها تردیدی در 

آن گزارش نداشته باشیم."
ایشــان با تاکید بر این که اســتقالل اولین شــرط الزم برای این حرفه است گفت: "اســتقالل حرفه ای لزوما مواجهه با دولتیها و رقبا 
نیســت؛ استقالل حرفه ای آن است که حسابداران و حسابرســان حرف حق را بگویند حتی اگر برخالف منافع خود و هم صنفیهای خود 

باشد. امضای یک حسابدار یا حسابرس آنچنان باید قوت داشته باشد که جای تاملی در آن گزارش نماند."
وی با بیان اینکه درخواست من از سازمان حسابرسی داشتن استقالل حرفه ای است، گفت: "خوشبختانه این روحیه امروز در سازمان 

حسابرسی وجود دارد که ذره ای از نظرات کارشناسی خود کوتاه نمی آید و امربر وزیران و مدیران باالدستی نیست."
وزیر اقتصاد تاکید کرد که اگر  جامعه حسابداران و حسابرسان از مراقبت ویژه این جامعه غافل شوند ممکن است مبتال به سرطان شوند 

و سرطان هم ممکن است آنها را زمین بزند و نشانه های آن هم افزایش پرونده های تخلف است.
دژپســند در ادامه ســخنرانی گفت: "امروز وقتی حرف از فساد مالی زده می شود باید این حس مطالبه گری در مردم وجود داشته باشد 

که حتما از جامعه حسابداران به خوبی استفاده نشده که شاهد چنین فساد مالی هستیم".

دومینشمارهنشریهدربابفناوری
کارگروه فناوری هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابرسیواطمینانبخشی (IAASB) دومین اطالعیه فناوری خود 
را منتشر ساخت که گزارشی از رویدادهای جدید در زمینه تالشهای هیئت برای یکپارچگی استفاده از فناوری توسط حسابرسان در 
محیط پیوسته درحال تغییر حسابرسی ارائه می کند. این اطالعیه همچنین سایر اخبار و اطالعات مربوط به فناوری را نیز در بر دارد.
این سند، از بیانیه های اجرایی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی نیست، و استانداردهایبینالمللی

حسابرسی (ISAs) یا دیگر استانداردهای بین المللی این هیئت را اصالح نمی کند، گسترش نمی دهد، و لغو نمی کند.
این ســند درنظر دارد درک نســبت به این موضوع را افزایش دهد که فناوری چگونه در پروژه های جاری هیئت اســتانداردهای 

بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی گنجانده شده است.
هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی در نشست ماه ژوئن 2019 به اهمیت و نیاز مبرم به توسعه رهنمود 
غیررســمی برای پرداختن به اثر فناوری هنگام به کارگیری جنبه های مشخصی از استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد. 
برای آسان ســازی این فرایند، کارگروه فناوری یک طرحجریانکارفناوری (TWP) تدوین کرد که فرایند شناســایی، توسعه و 
انتشــار چنین رهنمودهای غیررســمی را به طور گسترده مشــخص می کند. این طرح همچنین یک فهرست اولیه از موضوعهایی 
(شــامل تاریخهای هدف برای انتشــار) که فرصتی برای پاسخ سریع به آنها از طریق توسعه رهنمود غیررسمی وجود دارد، مطرح 
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می کند، که شامل موارد زیر است:
• پیامد فناوریهای جدید بر مستندات حسابرس،

• پرسش درباره این که آیا روشهای خودکار حسابرسی ممکن است هم روش ارزیابی ریسک و هم روش محتوایی، هردو، باشد،
• چگونه ماهیت و تعداد منابع اطالعات بر برنامه ریزی و انجام روشهای تحلیل محتوایی، به ویژه با استفاده از ابزار تحلیلگری داده، 

تاثیر می گذارد.
نســخه ماه نوامبر نشــریه درباب فناوری، که با عنوان »فناوری و حســابرِس آماده برای آینده« منتشر شــده، به موضوع فناوری و 

استاندارد بین المللی حسابرسی 315 اختصاص دارد و به مطالب زیر پرداخته است:
• استاندارد بین المللی حسابرسی 315 (ISA 315)، ابزار و فنون خودکار،

• استاندارد بین المللی حسابرسی 315- پرسشهای متداول،
• مطالب مرتبط منتشرشده در درگاه دانشی ایفک- در ارتباط با فناوری،

• چگونه تغییرات در استفاده از فناوری بر گرداوری و ارزیابی شواهد حسابرسی تاثیر می گذارد،
• کنش متقابل با دیگر گروه ها. 

مجموعهایآگاهیبخشبرایارتقایآئیناخالقی
حسابداران حرفه ای و دیگر متخصصان کسب وکار اغلب با موقعیتهای پیچیده دنیای واقعی روبرو می شوند که سیاه وسفید نیستند و به 
راه حلهای واقعی و اخالقی نیاز دارند. فدراسیونبینالمللیحسابداران (IFAC) برای کمک در اداره این موقعیتهای چالشی، 
برای بینالمللیاخالقی استانداردهای آیین اصول اخالقیهیئت در  با عنوان »جستجو  از یک مجموعه جدید  اول  بخش 

حسابداران (IESBA)« را منتشر کرده است.
این مجموعه از طریق دوازده بخش ماهانه، نگاهی موشکافانه به آیین اصول خالق حرفه ای برای حسابداران می اندازد. هر بخش 
از این مجموعه، به شیوه ای ارتباط پذیر و کاربردی به جنبه های مختلف آیین در موقعیتهای دنیای واقعی می پردازد. به اصالحات جدید 

در آیین توجه ویژه ای خواهد شد.
اولین بخش از این مجموعه به پنج اصل بنیادی اخالق می پردازد که استاندارد رفتار موردانتظار از همه حسابداران حرفه ای را تدوین 

می کند؛ استانداردی که حسابداران را نسبت به انجام مسئولیت خود برای اقدام در جهت منافع همگانی توانمند می سازد.
مجموعه »جستجو در آیین اصول اخالقی هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران« که توسط فدراسیون بین المللی 
حسابداران منتشر شــده، بخشی از آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران نیست. این سند غیرالزام آور است و جایگزین مطالعه 

آیین اصول اخالق حرفه ای برای حسابداران نخواهد بود. 

استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالیومواردافشایمرتبطباتغییراتآبوهوایی
بینالمللی استانداردهای هیئت از  زیادی  پرسشهای  آن  درباره  ذینفعان  دیگر  و  سرمایه گذاران  که  است  موضوعی  آب وهوایی  تغییرات 
حسابداری (IASB)ددارند؛ درباره این که چرا این موضوع به طور صریح در استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی (IFRSs) بیان 

نشده است. 
نیکاندرســون (Nick Anderson)، عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، در مقاله ای که با الهام از کار هیئتاستانداردهای
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حسابداریاســترالیا (AASB) و هیئتحسابرسیواطمینانبخشیاسترالیا (AUASB) تهیه شده اســت توضیح می دهد که الزامات 
موجود در حسابداری و خطرات تغییر آب وهوا و دیگر خطرات نوپدید چگونه با هم ارتباط دارند. 

این مقاله نشــان می دهد که رویکرد مبتنی بر اصول در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی شیوه ای است که تغییرات آب وهوایی و دیگر 
خطرات نوپدید را از طریق الزامات موجود مورد توجه قرار می دهد، حتی اگر به طور صریح به چنین خطراتی اشاره نشده باشد. 

رهنموددربارهچگونگیانتخابوبهکارگیریرویههایحسابداری
بنیاداستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی (IFRSF)  رهنمودی برای کمک به شرکتها در تعیین رویه های حسابداری هنگام 

تهیه صورتهای مالی مطابق با استانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی(IFRS) منتشر کرده است. 
اســتانداردبینالمللیحسابداری8(IAS 8) با عنوان »رویه های حســابداری، تغییر در براوردهای حسابداری و اشتباهات«، الزامات 

مربوط به انتخاب و به کارگیری رویه های حسابداری را مشخص می کند. 
در غیاب یک اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی که به طور خاص برای یک معامله، ســایر رویدادها یا شرایط دیگر کاربردپذیر باشد، 
مدیریت از قضاوت خود در توسعه و به کارگیری رویه های حسابداری استفاده می کند که به ارائه اطالعات  اعتمادپذیر و مرتبط با تصمیم گیری 

اقتصادی سرمایه گذار، منجر می شود. 
»رهنمودی برای انتخاب و به کارگیری رویه های حسابداری- استاندارد بین المللی حسابداری 8« یک فرایند سه مرحله ای برای توسعه رویه های 

حسابداری ارائه می کند. یک نمونه تشریحی درکنار هر یک از مراحل ارائه شده است تا هنگام به کارگیری هر مرحله به شرکتها کمک کند.

برگزاریپنجمینهمایشمالیاسالمی
پنجمین همایش مالی اسالمی با محوریت »بازار مالی اسالمی، رونق تولید، چالشها و راهکارها«، توسط انجمن مالی اسالمی در دهم 

آذر 1398 در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
دکتر موســیبزرگاصل، مدیرعامل و رئیس هیئت عامل ســازمان حسابرسی، از ســخنرانان اصلی این همایش، در مورد گزارشگری 
مالی در بانکهای اسالمی در سخنرانی خود گفت: "با توجه به این کهسازمانحسابداریوحسابرسیبرایموسساتمالیاسالمی 
(AAOIFI)، تدوین کننده اســتانداردهای مبتنی بر شــریعت برای بانکها و موسســات مالی اسالمی اســت، موضوع اصلی در خصوص 
گزارشــگری مالی در بانکهای اســالمی این اســت که آیا امکان گزارشــگری مالی در بانکهای اسالمی طبق اســتانداردهای بین المللی 

گزارشگری مالی وجود دارد."
وی توضیح داد که اســتراتژی موسسات مالی اســالمی، نزدیک کردن الزامات استانداردهای این ســازمان به استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالی و به کارگیری الزامات جدید و آینده استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی است به گونه ای که تمام رویکردهای اصلی 
الزامات موسســات مالی اســالمی، همانند استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی باشد؛ بنابراین، موسســات مالی اسالمی در واقع 

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تدوین شده توسط هیئت استانداردهایبینالمللیحسابداری (IASB) را پذیرفته است. 
با توجه به اســتراتژی موسسات مالی اســالمی و براساس بررسیهای انجام شده توسط گروه مشــورتی هیئت استانداردهای بین المللی 
حســابداری (متشکل از نمایندگان هیئت اســتانداردهای بین المللی حسابداری، کشورهای اســالمی مالزی، اندونزی، پاکستان، امارات 
متحدعربی و عربستان سعودی، موسسات مالی اسالمی و سایر نهادها)، در صورتی که مؤسسات مالی اسالمی به دو مفهوم مهم رجحان 
محتوا بر شــکل و ارزش زمانی پول که متکی به مفاهیم نظری قوی هســتند، توجه کنند، معامالت انجام شــده در بانکهای اسالمی، در 
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صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای گزارشگری مالی قابل گزارشگری است. بسیاری از کشورهایی که بانکداری اسالمی در آنها رایج 
است، استانداردهای گزارشگری مالی را به عنوان چارچوب گزارشگری مالی خود پذیرفته اند و معتقدند تنها عامل توسعه بین المللی صنعت 
مالی اســالمی از نظر سطح تخصصی شــدن ابزار مالی اسالمی ارائه شــده، رقابت بین المللی برای جذب سرمایه و مقررات حاکم بر آنها، 

حرکت پویا به سمت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی با کیفیت باال می باشد.

راهنمایبهکارگیریاستانداردبینالمللیگزارشگریمالی15
حمید راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 15 با عنوان »درامد حاصل از قرارداد با مشتریان« که توسط دکتر 

حقیقت ترجمه و تالیف شده به وسیله انتشارات سازمان حسابرسی منتشر شد.
هدف از تدوین استاندارد 15، تعیین الزامات کلی شناخت و اندازه گیری درامد عملیاتی و نحوه افشای آن در صورتهای مالی است. 

عالقه مندان برای تهیه این کتاب با تلفن زیر تماس بگیرند و یا به مرکز اطالع رسانی زیر مراجعه کنند:
www.audit.org.ir 02188502615 و 

الزامبهبهبودچالشمدیریتبهوسیلهحسابرساندربریتانیا
با عنوان »پیشرفتهای حسابرسی«، کیفیت حسابرسی هنوز   (FRC) شورایگزارشگریمالیبریتانیا براساس گزارش 
مانند  رایج  رویه های  انجام  و  مدیریت  به چالش کشیدن  به ویژه هنگام  انتظار،  مورد  استانداردهای الزم  به سطح  مداوم  به طور 

شناسایی درامد، دست پیدا نکرده است. 
در ارتباط با کنترلهای داخلی، گزارش نشــان داد که بســیاری از حسابرسان در حوزه های دارای ریسک درخورتوجه، کنترلهای 

مربوط را به درستی شناسایی نمی کنند یا در صورت نبود کنترل، رویکرد حسابرسی خود را به اندازه کافی تطبیق نمی دهند. 
سایر یافته های این گزارش شامل موارد زیر است: 

به درپیش گرفتن همان رویکرد حسابرسی قبلی  اقتصادی حسابرسی شده، ممکن است منجر  با واحدهای  • آشنایی چندساله 
شود، حتی اگر تغییرات در کسب وکار یا محیط تجارت، راهبرد متفاوتی را طلب کند؛ 

• گروه های حسابرسی در بیشتر مواقع تمایل به پذیرش آن چه را که مدیریت به آنها می گوید دارند، به جای زیرپرسش بردن اعتبار 
گفته ها و رجوع به متخصصان برای شکل دادن به دیدگاه خود؛ و 

• گروه های حسابرسی نیز به طور معمول فرصتهای غیرواقعی برای اتمام کار را می پذیرند که نتیجه آن کار ناکافی است. 
شــورای گزارشــگری مالی بریتانیا با هدف بهبود کیفیت حسابرسی با موسسه های حسابرسی همکاری می کند و بر این موضع 
خود تاکید کرده اســت که شورا "موسســه ها را در صورت انجام ندادن اقدام جبرانی در سطح مناسب یا به موقع، بازخواست خواهد 

کرد."

ارتقایگزارشگریدرراستایپاسخگوییبهنیازهایسرمایهگذارانوذینفعان
 (IFAC) فدراسیونبینالمللیحسابداران که به میزبانی   (IIRC) شورایبینالمللیگزارشگرییکپارچه نشست 
برگزار شد، موقعیتی تاثیرگذار برای گزارشگری شرکتی بود. سازمانها برای پاسخگویی بهذینفعان خود، باید تصویری شفاف و مختصر 
از تواناییهای خود را ارائه دهند، تا در طول زمان ارزشی پایدار ایجاد کنند. درهمین حال، تغییرات سریع و ازهم گسیختگی برآمده 
از تغییرات آب وهوایی و فناوری، کسب وکارها را وادار می کند تا در رویکرد موردنظر برای گزارشگری و خلق ارزش تجدیدنظر کنند. 
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در دهه گذشــته، منظره گزارشگری شرکتی، زیر چارچوبها و اســتانداردهای مختلف تبدیل به تکه هایی از موارد افشای داوطلبانه 
و اجباری شــد، که حاصل آن پیچیدگی و گزارشــگری بود که پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران و دیگر ذینفعان نبود. همگرایی، در 

جهت اطالعات مربوط، اتکاپذیر و مقایسه پذیِر تشریحی، به شدت ضرورت دارد. 
گزارشــگری یکپارچه انتظارات امروزه در زمینه پاســخگویی و شفافیت شرکت را براورده می سازد. همکاری فدراسیون بین المللی 
حســابداران با شــورای بین المللی گزارشــگری یکپارچه با این هدف انجام می شود که از سازمانها در توســعه گزارشگری و تفکری 

پشتیبانی کنند که به درستی ریسکها و فرصتهای بلندمدت را مورد توجه قرار می دهد. 
فدراسیون بین المللی حسابداران در راستای توجه به آینده گزارشگری و نقشی که حسابداران باید در این آینده ایفا کنند، »دیدگاهی 
درباره ارتقای گزارشــگری شــرکتها« را منتشر کرده است. همچنین فدراســیون مقاله ای از کویندنسی (Kevin Dancey) مدیر 
اجرایی ارشد فدراسیون و چارلزتیلی(Charles Tilley) مدیر اجرایی ارشد موقت شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه در دروازه 
جهانی مرکز اطالع رســانی اینترنتی خود منتشــر کرده که به نقش در حال تحول مدیرانمالیارشد (CFOs) و گروه های مالی در 
حســابداری برای خلق ارزش می پردازد. فدراسیون مصمم اســت از طریق دستورکار خلق ارزش یکپارچه، از این تحوالت پشتیبانی 

کند. 

مجموعهتصمیمهایدستورکاریبنیاددرسال2019
مالی  گزارشگری بینالمللی استانداردهای بنیاد شش ماهه   (CAD) دستورکاری  تصمیمهای مجموعه اولین 
(IFRSF)، تصمیمهای دستورکاری ژانویه تا سپتامبر 2019 کمیتهبینالمللیتفسیرگزارشگریمالی (IFRIC) منتشرشده 

را گردهم می آورد. 
تصمیمهای دســتورکاری بر اساس ارتباط با استانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی سازماندهی شده است. این سند درنظر دارد 
تا دســترس بیشتری به فعالیتهای کمیته که پیش ازاین منتشر شده است، را فراهم کند. این نوع مجموعه ها در آینده دو بار در سال، در 

آوریل و اکتبر منتشر خواهد شد. 
نقش کمیته، همکاری با هیئتاســتانداردهایبینالمللیحسابداری (IASB) در پشــتیبانی از استفاده مداوم از استانداردهای 

بین المللی گزارشگری مالی است. 
کمیته زمانی تصمیم دســتورکاری منتشر می کند، که پس از مشــورتخواهی، نتیجه گیری کند که برای پاسخگویی به پرسشی درباره 
کاربرد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، نیازی به استانداردگذاری نیست. این اقدام بیشتر به این دلیل است که اصول و الزامات 

موجود در استانداردها برای پاسخگویی به پرسش مطرح شده کافی است. 
در این موقعیتها، تصمیم دســتورکاری شامل مطالبی است که توضیح می دهد چگونه اصول و الزامات کاربردپذیر در استانداردها، در 

مورد معامله یا الگوی اطالعاتی شرح داده شده اعمال می شود.

ثبتباالترینرکوردبرایمقدارجریمههایشورایگزارشگریمالیبریتانیا
شورای تامسونرویترز (Thomson Reuters)، جریمه های صادرشده به وسیله  از  طبق پژوهش به دست آمده 
گزارشگریمالیبریتانیا (FRC) برای موسسه های حسابرسی، با 44درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 24/3 

میلیون پوند (30/76 میلیون دالر) برای سال منتهی به 30 سپتامبر رسید. 
پــس از مروری که توســطجانکینگمــن (John Kingman)، رئیس گروه حقوقی و عمومی، برای بررســی تداوم 
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بهره وری شورای گزارشگری مالی بریتانیا انجام شد، این شورادر حال حاضر در حال گذراندن فرایند انتقال به مرجع جدید 
انتظام بخشــی- مرجعحسابرسی،گزارشگریوراهبری (ARGA)- اســت، که با این انتقال، قدرت بیشتری کسب 

خواهد کرد. 
کینگمن پیشــنهاد کرد که این نهاد باید به وسیله مرجع حسابرسی، گزارشگری و راهبری جایگزین شود، در حالی که در 

هنگام انتقال باید تغییرات بیشتری انجام شود تا به مرجع جدید انتظام بخشی، قدرت بیشتری داده شود. 
 (Carillion) شورای گزارشگری مالی بریتانیا پس از ورشکستگی سهمگین شرکت ساختمان سازی بریتانیایی کریلیون
در ژانویه ســال 2018 ، از طرف سیاســتمداران زیر فشــار قرار گرفت و به عنوان »منفعل مزمن« توصیف شد. از آن زمان 

تاکنون شورای گزارشگری مالی بریتانیا جریمه ها را افزایش داده است. 
با وجود افزایش در جریمه ها، میزان آنها در مقایسه با تحریمها و جریمه های وضع شده در امریکا کمی ناچیز به نظر 

می رسد. 
جای سوال است که جریمه های شورای گزارشگری مالی بریتانیا بر چهار موسسه برتر حسابرسی با توجه به اندازه آنها، 

چه مقدار اثر دارد. 
با این حال، به نظر می رسد افزایش جریمه ها یک نمایش قدرت بیشتر از طرف شورای گزارشگری مالی بریتانیاست که 

مایل به نشان دادن آن هنگام تبدیل شدن به مرجع حسابرسی، گزارشگری و راهبری است. 

افزایشسرمایهشرکتهاازمحلمازادتجدیدارزیابی
دکتر حسنامیری معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه 
شرکتها از محل مازاد تجدیدارزیابی داراییها گفت: "در سال جاری با ابالغ قانوِن حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی (مصوب مجلس شورای اسالمی)، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای کلیه شرکتها 
مجاز اعالم شده است و به استناد ماده 41 قانون یادشده، مقرر گردید به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصالح ساختار مالی 
شرکتها و کارامدسازی افزایش بهای ناشی از تجدیدارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره 1 ماده 941 قانون 
مالیاتهای مستقیم، افزایش سرمایه از این محل مجاز باشد، مشروط بر این که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب 

سرمایه افزوده شود. الزم به ذکر است که این امر فقط یکبار در هر پنج سال امکانپذیر خواهد بود."

بامتخصصانمالقاتکنید
کنفرانس سال جاری با متخصصان مالقات کنید، به میزبانی بنیاداستانداردهایبینالمللیگزارشگریمالی (IFRSF) و 
در روزهای 11 و 12 نوامبر سال 2019 در لندن برگزار شد. این کنفرانس بزرگترین   (PwC) پرایسواترهاوسکوپرز موسسه 
و طوالنی ترین کنفرانس گزارشگری مالی در اروپا است، و فرصتی برای آگاهی از آخرین پیشرفتهای حسابداری و انتظام بخشی در 

گزارشگری مالی فراهم می کند. 
حامیان مالی این کنفرانس در سال جاری هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداری(IASB) و موسسه حسابرسی پرایس واتر 
هاوس کوپرز بودند. شــرکت کننده ها، از آخرین مطالب در زمینه بهروشــها و چالشــهای انتظام بخشی توسط سخنرانان متخصص آگاه 

شدند. 
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موسسهحسابرسیمفیدراهبرازموسسههایبزرگحسابرسیکشوراستوازمدیریتوکارشناسانباتجربهش
بهرهمیبرد.جنابعالیعضوهیئتمدیرهورئیسکمیتهفنیوقوانینموسسههستید.کمیتهفنیوقوانینچه

نقشیدرموسسهداردودامنهوظایفوخدماتآنچیست؟
پوربهرامی

کمیته فنی و قوانین موسسه حسابرسی مفیدراهبر به منظور هدایت و نظارت بر امور فنی و حرفه ای و مسائل مرتبط با قوانین 
و مقررات با هدف ارتقای کیفی و کمی برنامه ها ودستورالعملهای مربوط، از اواخر سال 1386 تشکیل شده است. وظایف 
اصلی این کمیته، تهیه و یا تجدیدنظر در دستورالعملها، فرمها، برنامه ها و بخشنامه های فنی و حرفه ای و مرتبط با قوانین 

باآقایمحمودپوربهرامیگفـتـگـو

تدوین استانداردهای حسابداری اختصاصی؛ 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

  

عضوهیئتمدیرهورئیسکمیتهفنیوقوانینموسسهحسابرسیمفیدراهبر
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و مقررات و پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده در این زمینه ها 
می باشد. 

کمیته فنی و قوانین موسســه حسابرســی مفیدراهبر دارای 7 
عضو، مرکب از افراد زیر است:

الف- یک نفر از اعضای هیئت مدیره موسسه به عنوان رئیس،
ب- مدیر بررسیهای فنی و حرفه ای به عنوان دبیر،

ج- سه نفر مدیر ارشد حسابرسی از داخل یا خارج از موسسه،
د- یک نفر از مدیران ارشد موسسه (عضو مشترک کمیته فنی و 

قوانین و کمیته آموزش و تحقیقات)،
یا  داخل  از  حسابرسی  و  حسابداری  ارشد  پژوهشگر  نفر  یک  ه- 

خارج از موسسه.

از آماری است ممکن اگر دارد؟ فراوردههایی چه کمیته
کمیتوکیفیتفراوردههایکمیتهارائهبدهید.

پوربهرامی
(سال  خود  فعالیت  دوره  طی  موسسه  قوانین  و  فنی  کمیته 
برنامه،  تا 1398) حدود 290 مصوبه شامل چک لیست،   1386
دستورالعمل، بخشنامه و برگهای پرسش وپاسخ فنی و حرفه ای 
و قانونی جهت اجرا در موسسه ابالغ کرده است. تعداد این گونه 
ابالغیه ها تنها در 9ماهه اول سال 1398 بالغ بر 74 مورد بوده که 

تفکیک آن به شرح جدولزیر است.

37 مــورد مصوبات کمیته فنی و قوانین موسســه حسابرســی 
مفید راهبر شــامل 27 پرسش وپاســخ و 10 چک لیست، برنامه، 

دستورالعمل و بخشنامه فنی است.

نمونه هایی از مصوبات کمیته فنی و قوانین موسســه طی دوره 
فعالیت آن به شرح زیر است:

الف-دستورالعملها:
• حسابرسی مالیاتی،

• تهیه و ارائه گزارش نکات عمده حسابرسی،
عمومی  موسسات  و  نهادها  مالی  گزارشگری  و  حسابداری   •

غیرانتفاعی،
محتوای  آزمون  برنامه  شامل  بلندمدت  پیمانهای  حسابرسی   •
ارزیابی کنترلهای داخلی  با پرسشنامه  بلندمدت همراه  پیمانهای 

و برنامه آزمون کنترلهای مربوط،
• حسابرسی سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار در شرکتهای 
کنترلهای  ارزیابی  پرسشنامه  با  همراه  سرمایه گذاری  تخصصی 

داخلی و برنامه آزمون کنترلهای مربوط.
ب-چکلیستها:

صورتهای  حسابرسی  در  اشتباه  و  تقلب  با  حسابرس  برخورد   •
مالی،

• رعایت مفاد قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 
1347 (بازنگری و تکمیل)،

اقتصادی دستگاه های  فعالیتهای  مفاد اصول موضوعه  • رعایت 
زیر پوشش،

زیر  دستگاه های  در  اداری  نظام  کلی  سیاستهای  رعایت   •
پوشش،

• رعایت نظام راهبری مطلوب در شرکتهای زیر مدیریت نهادهای 
اقتصادی و اجتماعی زیر پوشش،

• رعایت ابالغیه مربوط به پرهیز از سبک زندگی غربی و ترغیب 
زندگی اسالمی در نهادهای اقتصادی و اجتماعی و واحدهای زیر 

پوشش آنها.
ج-برنامههایحسابرسی:

• روابط و معامالت با اشخاص وابسته،
• ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی،

• رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه،
• حسابرسی نخستین،

• سود هر سهم.
د-پرسشوپاسخ:

مالی  صورتهای  در  مادر  مرغ  موجودی  طبقه بندی  نحوه   •

مصوبههایابالغیکمیتهفنیوقوانینموسســهحسابرســی
مفیدراهبرجهتاجرادرموسسهدر9ماههاولسال1398

تعدادمواردشرح

20مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

11مصوبات جامعه حسابداران رسمی ایران

6مصوبات سازمان حسابرسی 

37مصوبات کمیته فنی و قوانین موسسه حسابرسی مفید راهبر

74 جمع
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شرکتهای مرغداری،
• نحوه انعکاس سودوزیان حاصل از فروش مرغهای تخم گذار 

(دارایی زیستی مولد) درصورت سودوزیان،
 129 ماده  موضوع  معامالت  با  تصفیه  ناظر  برخورد  نحوه   •

قانون اصالحی تجارت،
به مصرف  که  شرکتی  کشاورزی  تولیدات  ارزیابی  نحوه   •

واحدهای دامی همان شرکت رسیده است،
• نحوه حسابداری مجری آزادراه ها،

• نحوه انعکاس سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی منحل شده و 
متوقف در صورتهای مالی جداگانه شرکت/ اصلی و صورتهای 

مالی تلفیقی گروه،
• نحوه برخورد با اعمال تعدیالت مربوط به عدم توافق درج شده 
در گزارشهای حسابرسی شرکتهای فرعی مشمول تلفیق واحد 

اصلی در کاربرگ تهیه صورتهای مالی تلفیقی،
• نحوه شناسایی و قیمتگذاری اموال و امالک آستان مقدسه 

حضرت معصومه (س)،
• نحوه گزارشگری فروش صادراتی از طریق واسطه و دریافت 

وجه آن به صورت ریالی،
در  دوره  اول  مانده های  با  حسابرس  برخورد  چگونگی   •

حسابرسی نخستین،
از  ناشی  عادی  سهام  تعداد  موزون  میانگین  تعیین  نحوه   •
در  هرسهم  پایه  سود  محاسبه  به منظور  سرمایه  افزایش 

شرکتهای سهامی عام،
• نحوه برخورد حسابرس با مازاد سود تحقق یافته طرح اوراق 
اوراق  دارندگان  به  تخصیصی  علی الحساب  سود  بر  مشارکت 

مزبور،
غذا،  یارانه  مهدکودک،  بابت  که  وجوهی  مالیاتی  معافیت   •

ایاب وذهاب و بن کاال به کارکنان پرداخت می شود،
ایرادات  و  ابهامات  مورد  در  پرسش وپاسخ  مجموعه   •

دستورالعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت ریسک.

فرایندانجامکاردرکمیتهچگونهاست؟مخاطبانکمیته
چهکسانیهستند؟حسابدارانوحسابرسانودیگرانی
و خدمات از میتوانند چگونه هستند کمیته مخاطب که
راههای کنند؟ استفاده قوانین و فنی کمیته پشتیبانی

دسترسیبهکمیتهکداماست؟

پوربهرامی
فرایند انجام کار در کمیته به ترتیب زیر است:

موضوعات  و  مطالب  کلیه  قوانین،  و  فنی  کمیته  دبیر  الف- 
بخشنامه ها،  فرمها،  دستورالعملها،  تغییر  یا  تهیه  با  مرتبط 
برنامه ها، پرسشها و سایر مسائل مرتبط با کمیته فنی و قوانین 
اعضای  مدیره،  هیئت  اعضای  از  هریک  یا  مدیرعامل  از  را 
کارکنان  و  فنی  مدیران  ارشد،  مدیران  قوانین،  و  فنی  کمیته 
حرفه ای موسسه (با مجوز مدیر ارشد) و مسئوالن واحدهای 
مورد رسیدگی (با تایید عضو رابط هیئت مدیره) دریافت و به 

ترتیب تاریخ به نحو مناسبی ثبت و ضبط می کند.
ب- موضوعات دریافتی که ممکن است به صورت طرح، پرسش 
و پیشنهاد باشد توسط دبیر کمیته به مدیریت بررسیهای فنی و 

حرفه ای ارسال می گردد.
و  فنی  بررسیهای  مدیریت  به  واصل شده  موضوعات  ج- 
حرفه ای، توسط رئیس و دبیر کمیته، براساس سیاستهای کلی 
می گیرد  قرار  کمیته  کار  دستور  در  و  اولویت بندی  تعیین شده، 
آنها  به  نسبت  ارجاع شده،  بررسی موضوعات  از  کمیته پس  و 

تصمیم گیری و اقدام الزم در هر مورد را مشخص می کند.
د- مصوبات کمیته فنی و قوانین شامل دستورالعملها، برنامه ها، 
چک لیستها و برگهای پرسش وپاسخ می باشد که جهت اجرا در 
موسسه، به کلیه اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشد، مدیران 
فنی و مدیریت کنترل کیفیت ابالغ و نسخه ای از آن در مرکز 
برگهای  ابالغ  می گیرد.  قرار  موسسه  داخلی  اطالع رسانی 
ابالغ  و  قوانین،  و  فنی  کمیته  رئیس  امضای  با  پرسش وپاسخ 
سایر مصوبات با امضای مدیرعامل موسسه صورت می گیرد. 
رسیدگی  مورد  واحدهای  از  یکی  پرسش کننده  که  صورتی  در 
باشد، برگ پرسش وپاسخ از طریق عضو رابط هیئت مدیره در 

اختیار وی نیز قرار خواهد گرفت.

مسائل به حسابرس مجله شماره این محوری موضوع
است. مربوط صنعت خاص حسابرسی و حسابداری
میخواهمازفرصتاستفادهوپرسشهاییرادرارتباط
مطرح وحسابرسیصنایعخاص مسائلحسابداری با
این در قوانین و فنی کمیته دیدگاه با خوانندگان تا کنم
بارهآشناشوند.دراولینپرسشبهایننکتهبپردازیم
کهآیااستانداردهایحسابداریویاحسابرسیبهسمتی

18



13
98

ی  
  د

 1
04

ه  
مار

ش

از گروهی یا هرصنعت برای آینده در که میکند حرکت
آیا باشیم؟ استانداردهایجداگانهداشته صنایعمشابه،
دیدگاه»تنهایکمجموعهاستانداردبرایهمه«هنوزاز

استحکامبرخورداراست؟
پوربهرامی

حوزه  در  به طورعمده  مختلف،  فعالیتهای  و  صنایع  تفاوت 
شناخت  زمان  بر  آن  آثار  و  آنها  اصلی  عملیات  فرایندهای 
انعکاس  نحوه  و  اندازه گیری  و  عملیاتی  هزینه های  و  درامد 
ویژگیهای  به  پاسخگویی  در  است.  مالی  صورتهای  در  آنها 
یادشده و به منظور تهیه و تولید و گزارشگری اطالعات سودمند 
صورتهای  استفاده کنندگان  تصمیم گیری  برای  اتکاپذیر  و 
برای  اختصاصی  حسابداری  استانداردهای  تاکنون  مالی، 
و  کشاورزی  پیمانکاری،  جمله  از  مختلف،  فعالیتهای  برخی 
واحدهای  و  امالک  ساخت  عمومی،  بیمه های  دامپروری، 
حسابرسی  سازمان  توسط  بهره برداری،  از  قبل  تجاری 
به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای ملی حسابداری و 
حسابرسی، منتشر شده است. انتشار استانداردهای اختصاصی 
مزبور موید آن است که تنها یک مجموعه استاندارد برای همه 
بنگاه های  مدیران  پاسخگویی  مسئولیت  فعالیتها،  و  صنایع 
اقتصادی را در خصوص ارائه صورتهای مالی شفاف و سودمند 
یادشده،  صورتهای  از  استفاده کنندگان  تصمیم گیری  برای 
به پرسشهای مطرح شده در کمیته  با توجه  براورده نمی سازد. 
فنی و قوانین موسسه، تدوین استانداردهای اختصاصی برای 
غیردولتی،  غیرانتفاعی  واحدهای  اوقاف،  نظیر  فعالیتهایی 
 (Start-up) سرمایه گذاریهای مخاطره آمیز، واحدهاینوپا

و ... ضروری به نظر می رسد.

مالی صورتهای انتشار در بورس سازمان اخیر اقدام
فنی کمیته مجوز با که را، صنایع بهتفکیک نمونه،
سازمانحسابرسیانجامشده،چگونهتحلیلمیکنید؟
کنم اشاره نکته این به پرسش شدن روشنتر برای
درباره کلی الزامات 1 شماره حسابداری استاندارد که
و ساختار درباره رهنمودهایی و مالی صورتهای ارائه
کمترینالزاماتمربوطبهمحتوایآنهاراتعیینمیکندو
استانداردتصریحمیکندکهبهتریننحوهارائه،مستلزم
برای نمونه مالی صورتهای انتشار آیا است. قضاوت

شرایطخاص،خالفروحاستانداردهانیست؟آیاموجب
سدکردنفرصتشرکتهابرایقضاوتدربارهنحوهارائه
نمیشودوگزارشگریایستا)ماشینی(راترغیبنمیکند؟

پوربهرامی
ابزار  یا غیرانتفاعی،  و  اقتصادی  واحدهای  سیستم حسابداری 
پردازش  و  اتکاپذیر  و  سودمند  اطالعات  طبقه بندی  و  تولید 
آنها در قالب صورتهای مالی است. صورتهای مالی با مقاصد 
مورد  در  مفید  اطالعات  ارائه  به منظور  اساس  در  عمومی، 
انعطاف پذیری مالی واحدهای  وضعیت مالی، عملکرد مالی و 
صورتهای  از  استفاده کنندگان  تصمیم گیری  جهت  مزبور 
اهداف  و  ماهیت  در  تفاوت  به  توجه  با  می شود.  تهیه  مالی 
واحدهای یادشده و فرایندهای عملیاتی آنها و نیازهای متفاوت 
عمل  در  واحدها،  این گونه  مالی  صورتهای  از  استفاده کنندگان 
و  نوع  برای  کلی  حکم  یک  صدور  که  است  گردیده  مشخص 
ماهیت اطالعات حسابداری مفید و مربوط به آنها، توجیه پذیر 
نمی باشد. تفاوت در فعالیت واحدهای تجاری، مانند فعالیتهای 
عمومی،  بیمه های  دامپروری،  و  کشاورزی  پیمانکاری، 
استانداردهای  تدوین  که  است  به گونه ای   ... و  امالک  ساخت 
اختصاصی برای آنها را کاماًل توجیه پذیر ساخته است. در چنین 
به منظور  اختصاصی  استانداردهای  تدوین  بر  تاکید  شرایطی 
اختصاصی  مالی  تهیه صورتهای  و  تولید اطالعات حسابداری 

جهت واحدهای یادشده، اجتناب ناپذیر بوده است.

مجموعه یک از که بینالمللیحسابداری استانداردهای
شرکتها همه برای حسابداری استانداردهای واحد
به پاسخگویی برای سازوکاری چه میکند طرفداری
مسائلخاصصنایعگوناگوندرنظرگرفتهاستوچگونه
بهنیازهایگزارشگریمالیصنعتخاصپاسخمیدهد؟

پوربهرامی
استانداردهای  بر  مبتنی  ایران  حسابداری  ملی  استانداردهای 
بین المللی  استانداردهای  طبق  است.  حسابداری  بین المللی 
حسابداری نیز برای برخی از فعالیتها، مانند اکتشاف و ارزیابی 
و  بیمه  قراردادهای  کشاورزی،  پیمانکاری،  معدنی،  منابع 
اختصاصی  استانداردهای  خاص،  مشارکتهای  حسابداری 
رویکرد  که  گزاره  این  بنابراین،  است.  گردیده  تدوین 
مجموعه  یک  تدوین  حسابداری،  بین المللی  استانداردهای 
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صحیح  است،  مختلف  صنایع  برای  واحد،  استانداردهای 
تدوین  موجب  که  شرایطی  تردید،  بدون  نمی رسد.  به نظر 
خاص  فعالیتهای  برای  اختصاصی  حسابداری  استانداردهای 
نیازهای  بستر  بر  است،  شده  پیشین  پاسخهای  در  یادشده 
متفاوت استفاده کنندگان از صورتهای مالی آنها به منظور ایجاد 
رویه ها و قواعد حسابداری واحد برای شناخت و اندازه گیری و 

گزارشگری مالی فعالیتهای مزبور می باشد.

چه خاص صنایع حسابداری با ارتباط در شما بهنظر
مسائلمهمیدرایرانوجودداردوآیاتاکنونمسائلیدر
ارتباطباحسابداریصنایعخاصدرکمیتهفنیوقوانین
مطرحشدهاست؟بهعنوانمثالدرصنعتبیمه،شناخت
استانداردهای که است پیچیده مسائل از بیمهای درامد
روبهرو زیادی چالش با را مالی گزارشگری بینالمللی

ساختهاست.
پوربهرامی

مقاصد  با  مالی  صورتهای  تهیه  با  ارتباط  در  اصلی  مسئله 
اطالعاتی  نیاز  درک  یادشده،  خاص  فعالیتهای  برای  عمومی 
به منظور  شفاف  و  مربوط  اطالعات  ارائه  و  استفاده کنندگان 

تصمیم گیری آنها است. ارجح این است که هر آینه، مطالعات 
حرفه ای،  خبرگان  نظارت  و  تجربی  بازخوردهای  و  میدانی 
حسابداری  استاندارد  انتشار  و  تدوین  که  باشد  آن  از  حاکی 
ضروری  خاص،  فعالیت  یا  صنعت  یک  برای  اختصاصی 
که  باشد  آن  موید  ارتباط،  این  در  ارائه شده  دالیل  و  است 
استانداردهای حسابداری موجود، منجربه ارائه اطالعات مفید 
مالی  صورتهای  ارائه  و  استفاده کنندگان  تصمیم گیری  جهت 
مطلوب نمی شود، مرجع استانداردگذار باید به این مسئله توجه 
کند و در صورت وجود دالیل توجیهی کافی، نسبت به تدوین 

استانداردهای اختصاصی مربوط، اقدام کند. 
کمیته فنی و قوانین موسسه، تاکنون به بیشتر از صدپرسش 
پاســخ داده است که بعضی از آنها مربوط به صنایع و فعالیتهای 
خاص بوده اســت. در خصوص پرسشــهای اخیر بــا توجه به 
ضرورت پاســخگویی سریع و نبود اســتانداردهای حسابداری 
مورد نیاز، با استفاده از اســتانداردهای موجود و مفاهیم نظری 
گزارشــگری مالی، پاســخ الزم تهیه و به صــورت مکتوب در 

اختیار پرسش کننده مربوط، قرار گرفته است.

درحسابرسی،شواهدیوجودداردکهرویکردتخصص
کیفیت باالرفتن موجب خاص، صنعت در حسابرس
ازطرفدیگر،تخصصحسابرس حسابرسیمیشود.
خاص صنعت در صاحبکار با درازمدت ارتباط نیازمند
در صاحبکار با حسابرس درازمدت ارتباط ولی است.
بااستقاللوبیطرفیحسابرستلقیمیشود. تناقض
بین تعادل نقطه بهنظرشما، کنونیکشورما، درشرایط
دورویکردچرخشحسابرسوتخصصحسابرس،که
بهتریننتیجهرابرایتوسعهحرفهوکیفیتحسابرسی

دربرداشتهباشد،کجاست؟
پوربهرامی

طبق استاندارهای حسابرسی، شناخت مناسب مدیران مسئول 
کار (مدیر اول و مدیر دوم کار) و گروه حسابرسان زیر مسئولیت 
ایشان از صنعت صاحبکار، یکی از شروط الزم برای پذیرش 
نیازمند  این گزاره که تخصص حسابرس  لذا،  کار جدید است. 
پیش  با  است،  خاص  صنعت  در  صاحبکار  با  درازمدت  ارتباط 
در  ندارد.  همخوانی  باال،  در  یادشده  مناسب  شناخت  فرض 
و  بانکها  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  اخیر،  سالهای 

مشارکت در بررسِی

پیش نویس

استانداردهای

 حسابداری و حسابرسی

منتشر شده

توسط سازمان حسابرسی

نقش به سزایی در تشخیص کاستیها

نیازها و انتظارات

جامعه حرفه ای دارد
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بانک  توسط  تاییدشده  فهرست  میان  از  اعتباری  موسسات 
حوزه  در  الزم  عملی  سوابق  و  حرفه ای  تجارب  از  که  مرکزی 
انتخاب  برخوردارند،  اعتباری  موسسات  و  بانکها  حسابرسی 
می شود. نکته دیگری که در پرسش مزبور مطرح شده است، 
بر  آن  آثار  و  صاحبکار  با  حسابرس  درازمدت  ارتباط  تناقض 
استقالل و بی طرفی حسابرس می باشد. پاسخ دقیق و مستند و 
متکی به مفروضات عینی به این موضوع که مدت ارتباط مزبور 
حسابرس  بی طرفی  و  استقالل  رود،  فراتر  محدوده ای  چه  از 
مخدوش خواهد شد، بسیار مشکل و در عمل غیرممکن است. 
بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  مقررات  ارتباط،  این  در  لیکن 
و  اخالق  آیین  و  سال   4 بورسی  شرکتهای  برای  را  مدت  این 
رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، این مدت را برای شرکتهای 
تعیین کرده  استثنایی 8 سال  سهامی عام 7 سال و در شرایط 
است. این در حالی است که آیین مزبور هیچگونه سقف زمانی 
برای ادامه همکاری با سایر صاحبکاران از نوع غیر سهامی عام، 

تعیین نکرده است. 
صرفنظــر از مدت تعیین شــده بــرای ادامه کار حسابرســی 
صورتهای مالی شــرکتهای بورسی و شــرکتهای سهامی عام و 
یا نبود ســقف زمانی برای ادامه کار حسابرسی صورتهای مالی 
سایر شرکتها، از آنجا که استقالل و بی طرفی ازجمله موضوعات 
اصلی در پذیرش و یا ادامه کار حسابرسی است، مدیران مسئول 
کار مکلفند هرســال برای ادامه کار، موضوع برقراری استقالل 
و بی طرفی در انجام کار را با توجه به نشانیها و عوامل ارائه شده 
در آییــن اخــالق و رفتار حرفه ای حســابداران رســمی، مورد 
بررسی قرار دهند. بنابراین، نقطه تعادل مدت ارتباط درازمدت 
حســابرس با صاحبکار و اســتقالل و بی طرفــی وی، حتی در 
زمانهای کوتاه تر از سقفهای زمانی پیش گفته، مستلزم قضاوت 

حرفه ای مدیران مسئول کار است.

بهعنوان البته و موسسه قوانین و فنی کمیته جانب از
حسابداری حرفه تحوالت بر اثرگذار چهرههای از یکی
وحسابرسیایرانچهپیامیبرایخوانندگانمجلهویا

وسیعترازآنبرایذینفعانگزارشگریمالیدارید؟
پوربهرامی

به  مالی،  گزارشگری  ذینفعان  و  مجله  فرهیخته  خوانندگان 
تصمیم گیری  برای  اتکاپذیر  و  شفاف  و  سودمند  اطالعات 

بررسی  در  آنها  مشارکت  دارند.  نیاز  اقتصادی  فعالیتهای  در 
پیش نویس استانداردهای حسابداری و حسابرسی منتشرشده 
تشخیص  در  به سزایی  نقش  حسابرسی،  سازمان  توسط 
زمینه ساز  و  دارد  انتظارات جامعه حرفه ای  و  نیازها  کاستیها، 
و  نیازها  به  پاسخگویی  در  حسابداری  استانداردهای  ارتقای 

انتظارات یادشده می باشد.
لــذا از همه عزیــزان و فرهیختــگان حوزه حســابداری و 
حسابرسی و سایر ذینفعان گزارشگری مالی، صمیمانه انتظار 
داریــم در این خصــوص، کمیته های تدوین اســتانداردهای 
حســابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی را یاری کنند. در 
این راســتا پیشنهاد می شود ســازمان حسابرسی پیش نویس 
اســتانداردها را در مجلــه حســابرس منتشــر و درخواســت 

نظرخواهی کند. 
در پایــان توصیه ای هــم به مســئولین محترم ســازمان 
حسابرســی و جامعه حسابداران رســمی ایران دارم. با توجه 
به این که در قوانین و مقــررات موجود، تنظیم امور و اعتالی 
حرفــه حســابداری و حسابرســی کشــور به عهده ســازمان 
حسابرســی و جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گرفته و هر 
دو در این زمینه مسئولیت دارند، الزم است همواره همکاری 
و هماهنگــی بیــن این دو مرجــع تداوم داشــته و از کمک و 
مســاعدت به یکدیگر در تدوین اســتانداردهای حسابداری و 
حسابرســی، تهیه رهنمودهــا و دســتورالعملهای حرفه ای و 
قانونی، ارتقــای کیفیت خدمات حرفــه ای و تقویت آموزش 

حسابرسان کشور دریغ نورزند. 
داشتن ســعه صدر و رعایت مصلحتهای کلی حرفه، ضامن 
تداوم و گســترش همکاری و هماهنگی بین دوطرف خواهد 

بود.

در مفیدراهبر حسابرسی موسسه پایدار کوششهای
پیشرفتهای از پشتیبانی و حسابرسی کیفیت ارتقای
حرفه،چشمگیروستودنیاست.برایشمادررسالتی
کهداریدآرزویتوفیقداریم.امیدواریمکهپیامشمابه
ایران، رسمی حسابداران جامعه و حسابرسی سازمان
روابط در جدیدی فصل شود موجب و باشد خیر سبب

آنانبهسودحرفهآغازگردد.
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جنابعالیعهدهدارمســئولیتهایمهموطوالنیمدتیدرصنعتنفتبودهایدوازطرفدیگرباحرفهحسابداریوحسابرسی
ارتباطوهمکارینزدیکیداریدوبامسایلومباحثحسابداریبهطورکاملآشنایید.تجربهوسیعشمادرصنعتبهاحتمال
زیادبردیدگاهشــمادربارهگزارشگریمالیتاثیرگذاراست.ازاینرو،امیدداریمکهخوانندگانمادراینگفتگوازپاسخهای
جامعوفراگیرشمابهرهمندشوند.درشروعگفتگوخواهشمیکنمبرایآشناییخوانندگانبامحیطموضوعبحث،پیچیدگیها

وویژگیهایصنعتنفتراتشریحکنید.

کاردر
همان طور که مستحضرید صنایع نفت به دو بخش صنایع باالدستی و پایین دستی تفکیک می شود. صنایع پایین دستی همانند پاالیشگاه ها 
و مجتمع های پتروشیمی همانند دیگر صنایع فرایندی مثل صنایع شیمیایی از قبیل صنایع رنگ و رزین و مواد پاک کننده و غیره می باشد 

که از استانداردهای متداول حسابداری و حسابرسی تبعیت می کند که در این گفتگو در دامنه بحث قرار نمی گیرد.

 گفتگو با
آقای علی کاردر
معاون سابق وزیر نفت

و

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران

     صنعت نفت؛ صنعتی متمایز
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صنایع باالدســتی کــه از مراحــل آمایش ســرزمین، 
زمین شناســی، لرزه نگاری دوبعدی و ســه بعدی، حفاری 
چاه شــامل چاه های توصیفی، تحدیدی، و مســئله مهم 
تخمین حجــم نفت یا گاز موجود در میدان و انجام تزریق 
آب، گاز و مواد شــیمیایی و مراحل تولید با جداکردن نفت 
و گاز و آب از یکدیگر و تصفیه آن از ناخالصی و در نهایت 
ذخیره ســازی و انتقال به مبادی مصرف یا صادرات با خط 
لوله یا کشتی که همگی دارای فرایندهای پیچیده و دارای 
ریسک باالی عملیاتی به علت فشــار و حرارت زیاد، این 
صنعت را متمایز می کند. عالوه بر نوع فرایند، این صنعت 
به علل زیر از نظر ریسک اقتصادی از دیگر صنایع متمایز 

می شود:
سایر  در  تجاری  ریسکهای  از  خارج  باال  بسیار  ریسک   -1

صنایع،
کشف  از  پس  هیدروکربوری  مخزن  تجاری شدن  احتمال   -2

میدان نفت یا گاز،
و  زمین  زمان دردسترس قرارگرفتن  از  زمانی  فاصله  3- وجود 

اخذ لیسانس تا تولید از مخزن،
سرمایه گذاری  هزینه های  بین  منطقی  رابطه  هیچ  نبود   -4

انجام شده و نتیجه به دست آمده،
5- ارزش هیدرو کربور داخل مخزن، که ارزش اصلی و واقعی 
ترازنامه  اقالم  در  و  داراییها  در  که  می دهد،  نشان  را  شرکت 

نشان داده نمی شود،
6- کشف مخازن جدید که امکان ارایه آنها در حسابهای واقعی 
سودوزیان وجود ندارد و تنها به عنوان یک رویداد از درامدهای 

آتی شرکت ارائه می شود،
قراردادهای در  آن  ریسک  و  صنعت  سرمایه بربودن   -7

. (JOA) سرمایهگذاریمشترک

صورتهایمالیاساسیصنعتنفتدرکدامیکازاقالم
اطالعات از مهمی تمایز افشا، موارد و تشکیلدهنده

صورتهایمالیسایرشرکتهاوصنایعدارد؟

کاردر
این سئوال الزم است توضیح دهم که  به  پرداختن  از  قبل 
حسابداری صنایع باالدستی از دو مدل برای ارائه صورتهای 

مالی استفاده می کند که در دیگر صنایع مرسوم نیست. مدل 
اول به نام بهایکامل (Full Cost: FC) ، و مدل دوم به نام 
تالشمــوفق (Successful Efforts: SE) که هرکدام 
به حساب  اقالم هزینه  منظورنمودن  نحوه  در  مدلها  این  از 
سودوزیان یا یکی از اقالم داراییها با یکدیگر تفاوت دارند 
و این مدلها در کشورهایی مثل امریکا و انگلستان از منطق 
برخوردارند و طرفدارانی دارند. در کشورهای یادشده و دیگر 
کشورها بر اساس اصولپذیرفتهشدهحسابداری ایاالت 
متحد (GAPP) و استانداردهایبینالمللیحسابداری 
از  یکی  مالی،  تهیه صورتهای  برای  است  ممکن   (IAS)

مدلهای اشاره شده انتخاب شود.
ضمن آن که روشــهای یادشــده در نحوه افشــای اقالم 
داراییهای غیرجاری در دوران اکتشاف و بعضی از هزینه های 
توســعه مخزن و کاهش ارزش اقتصــادی دارایی و رعایت 
سقف سرمایه گذاری و نحوه استهالک پذیری داراییها در دو 
مدل یادشده متفاوت است، درمجموع منظورنمودن هزینه 
به حســاب ســودوزیان و یا دارایی در این صنعــت با دیگر 

صنایع تفاوت دارد. 
درحال حاضــر طبق اســتانداردهای حســابداری ایران 
افشــای داراییهای غیرجاری همانند دیگــر صنایع از قبیل 
زمین، زمین چاه، ســاختمان، ماشــین آالت و تجهیزات، 
وســایط نقلیه، اثاثیه و لوازم اداری طبقه بندی می شــود در 
حالی کــه طبق مدلهای یادشــده و درقالب اســتانداردهای 
حســابداری کاربردپذیر شرکتهای نفتی در حوزه باالدستی، 
می بایست هزینه سرمایه گذاری براساس نگرش به وضعیت 
مخازن هیدروکربوری مثل مخازن کشف شــده، کشف شده 
تجاری شــده، کشف شــده تجاری شــده توســعه نیافته، و 
کشف شــده تجاری شده توســعه یافته، و بر اساس موقعیت 
جغرافیایــی کشــورها و مناطق مختلف طبقه بنــدی و ارائه 

شود.

مالی صورتهای حسابرسی در مهمی چالشهای چه
براوردهای درامد؟ شناخت دارد؟ وجود نفت صنعت
قیمتگذاری وابسته؟ اشخاص با معامالت حسابداری؟

موجودیها؟و...؟
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کاردر
اما  پرداخت  موضوع  ابعاد  همه  به  نمی توان  فرصت  این  در 
حسابداری  استانداردهای  که  گفت  می توان  اجمال  به طور 
ایران در حال حاضر استانداردهای شرکتهای نفتی را پشتیبانی 
مالی  صورتهای  ارائه  امکان  مختلف  قوانین  وجود  و  نمی کند 
نفت  به شرکت  را  بین المللی  استانداردهای  طبق  اساسی 
نمی دهد که دو نمونه آن را در سئوال قبل اشاره کردم و در این 

سئوال به چند نکته دیگر می پردازم. 
همان طور که خوانندگان مجله شما مستحضرند صنایع 
نفــت و گاز دارای ابعاد محیط زیســتی هســتند، ازجمله 
این که بعد از توســعه میدان و اتمام برداشت اقتصادی از 
میدان، شــرکتهای نفتی تمام تجهیــزات خود را از محل 
اجرا جمع آوری و موقعیت محل را به شرایط قبل از فعالیت 
اکتشــاف یا توســعه و تولید بر می گردانند. لذا، استاندارد 
حسابداری اجازه داده اســت که هزینه جمع آوری از ابتدا 
پیش بینی و ذخیره الزم در حسابهای شرکت با رویه ای که 
شرکت انتخاب می کند، منظور شود و هر چندسال یکبار، 
بر اساس شــرایط تورمی، در ارقام ذخیره شده تجدیدنظر 

صورت گیرد. 
یا این که اســتانداردهای حســابداری اجــازه می دهد که 
شــرکتها برای ارتقــای وضعیت اجتماعــی و رفاهی مردم 
در منطقه حوزه فعالیت، مدرســه، درمانــگاه، جاده، مراکز 
ورزشی و فرهنگی و ... بسازند و هزینه های سرمایه گذاری 
را به حســاب دارایــی میدان توســعه یافته منظــور و طبق 
رویه های موجود در شرکت، سرمایه گذاری مربوط را ساالنه 

مستهلک کنند.
همان طــور که در پرســش آمــده، در مبحث شــناخت 
درامد، بعضی از هزینه های ســرمایه گذاری مثل چاهی که 
به نتیجه نمی رسد و خشک اســت و یا هزینه های مطالعه 
اولیــه زمینشناسیوژئوفیزیکی (G&G) برای کشف 
امکانــات و مطالعــات لرزه نگاری در مــدل تالش موفق 
به حساب سودوزیان منتقل می شــود و درعمل به ازای هر 
کدام از مدلها درامدها در شــرکتهای نفتی متفاوت اســت. 
همچنین در خصوص قیمت گــذاری موجودیها به علت آن 
که مشــخصات تولید از میادین مختلــف نفت خام به ازای 

مقیــاسدرجــهســنگینی (API Gravity) و دیگر 
ناخالصیهای آن فرق دارد و قیمت فروش آن متفاوت است 
لــذا از روشــهای مختلفی1، برای قیمت گــذاری موجودی 

استفاده می شود. 
اما مهمتر از این موضوع، مســئله پیش بینی درامدهای 
آینده شرکت است. همانطور که مطلع هستید اقتصاددانان 
به حســابداران خرده می گرفتند که حسابداران فقط وقایع 
گذشــته را ثبت و ضبط می کنند و کاری بــا آینده ندارند و 
دیــدگاه آنان ممکن نیســت که بــرای ســرمایه گذاران و 
ذینفعان سودمند باشــد. از آنجا که صنایع باالدستی نفت 
و گاز دارای ریســک اســت و در عوض دارای درامدهای 
مازاد بر میزان ســرمایه گذاری اســت لذا اســتانداردهای 
حســابداری شــرکتهای باالدســتی نفت را مکلف ساخته 
است که در صورتهای مالی اساســی خود در یادداشتهای 
همراه میــزان حجــم هیدروکربور کشف شــده به تفکیک 
ســرفصلهایی که پیش از این اشــاره کردم را با اخذ آخرین 
اطالعات فنی از حجم مخازن، افشا کنند و با تعیین عامل
تنزیل (Discount Factor: DF) که به عنوان یک رویه 
در گزارش مالی افشــا می کنند، درامدهای آتی را با آخرین 
قیمت فروش هیدروکربور مورد نظر (نفت یا گاز) به تاریخ 
ترازنامه، محاسبه و ارائه کنند تا ذینفعان به راحتی در مورد 

آن شرکت تصمیم گیری کنند.

پاسخگویی مسئولیت اندازه چه تا صنعتنفت
چه تا صنعتنفت مالی گزارشگری دارد؟ عمومی
گزارشگری ذینفعان تصمیمگیریهای برای اندازه
کشور اقتصاد سطح در و صنعت سطح در مالی

اهمیتدارد؟

کاردر
صادرات  از  حاصل  ارز  و  درامدها  عمده  قسمت  که  آنجا  از 
کشور متکی به توسعه صنعت نفت، تولید و صادرات نفت خام 
و گاز طبیعی است، لذا گزارشگری استاندارد به این امر کمک 
دشمنان  بهره برداری  و  تحریم  شرایط  به علت  اما  می کند. 
در  است.  نگرفته  صورت  اقدام  این  صنعت نفت  وضعیت  از 
سالهایی که اینجانب در صنعت نفت در قبال گزارشگری مالی 

24



13
98

ی  
  د

 1
04

ه  
مار

ش

استانداردهای  اساس  بر  مالی  صورتهای  داشتم  مسئولیت 
حال  در  کار  این  که  می شد  منتشر  و  تهیه  ایران  حسابداری 
حاضر میسر نیست اما مسئولین از طریق محاسبات کاربرگی 

به اطالعات موردنظر می رسند.

تخصص صنعت در حسابرسان اگر زیاد بهاحتمال
داشتهباشندکارحسابرسیباکیفیتبهتریانجام
چیست؟ یادشده ادعای درباره شما نظر میشود.
تخصصحسابرسدرصنعتتاچهاندازهبرکیفیت
حسابرسیتاثیرمیگذاردورویهمرفتهچهمزایاو

معایباحتمالیبرایآنقائلید؟

کاردر
چون  است،  صحیحی  و  دقیق  بسیار  گزاره  گزاره،  این 
مخازن  متخصصین،  به قول  و  دارد  پیچیدگی  صنعت نفت 
پیش بینی  غیرقابل  و  ناشناخته  انسان  مثل  هیدروکربوری 
توسعه،  اکتشاف،  فرایندهای  با  باید  حسابرسان  لذا،  است. 
تولید و فروش کاماًل آشنا باشند و از کارشناسان فنی این حوزه 
توسعه، هزینه های  در هزینه های  مثال  برای  کنند.  استفاده 
حفاری اصلی ترین هزینه است و تاخیر در حفاری و مصرف 
در  را  پروژه  می تواند  تجهیزات،  و  حفاری  گل  مثل  مواد، 
تنها  حسابرسان  چون  ظاهر  در  سازد.  غیراقتصادی  مواقعی 
ندارند در  در فرایند گزارشگری دخیلند و در عملیات دخالت 
نتیجه، حتی اگر به دلیل نداشتن شناخت وظایف خود را به طور 
کامل انجام ندهند، هیچگونه ایرادی متوجه آنها نیست، در 
حالی که حسابرس می تواند، با نقشی که در گزارشگری مالی 
و  غیراقتصادی  عملکرد  از  پیشگیری  در  مهمی  سهم  دارد، 

سوءاستفاده داشته باشد.

صنعتنفت،ازصنایعباالدستیتاپائیندستیتاصنایع
ابتدا در که دارد متنوعی و وسیع بسیار گستره جانبی،
بهآنهااشارهکردید.ازطرفدیگر،شناختحسابرس
بسیار حسابرسی فرایند در آن، محیط و صنعت از
چه تا صنعتنفت در حسابرس تخصص دارد. اهمیت
اندازهموضوعیضروریاست؟موسســـهحسابرسی
نفتوگاز صفحه در آنچه طبق  ،(PwC) پیدبلیوسی 

است، دسترس در آن اینترنتی اطالعرسانی مرکز
صنعتنفتوگاز در حرفهای کارشناس 6000 از بیش
تمامقسمتهای در بیش2500صاحبکارحسابرسی و
مهمترین در که است مدعی و دارد، صنعتنفتوگاز
به میتواند صنعتنفتوگاز بر موثر حیاتی مباحث
در صنعتنفت آیا دهد. پشتیبانی خود صاحبکاران
نیازمند آن، به اعتباربخشی و مالی گزارشگری موضوع

حسابرسانمتخصصدرسطحباالست؟

کاردر
کامل،  ارزش  زنجیره  دارای  بین المللی  نفتی  شرکتهای 
مواد  تولید  تا  کشف  برای  سرزمین  پیداکردن  مرحله  از 
هستند  باالتر،  افزوده  ارزش  با  شیمیایی  و  پتروشیمی 
(برای  دولتها  سرمایه گذاران،  قبیل  از  آنها  ذینفعان  و 
مختلف)،  عوارض  یا  مالیات  و  حق امتیاز  دریافت 
کاغذی،  و  مالی  بازارهای  بازیگران  وام دهندگان، 
خریداران و فروشندگان، نیاز به اطالعات به روز و دقیق 
توسط  شفاف  و  روشن  اطالعات  تهیه  نیاز،  این  دارند. 
طبق  شفاف  مالی  صورتهای  ارائه  و  مسئول  نهادهای 
صورتهای  تایید  و  حسابداری  بین المللی  استانداردهای 
تا  می کند  طلب  را  حرفه ای  حسابرسان  توسط  مالی 
شود  فراهم  بردم  نام  که  ذینفعانی  برای  الزم  اطمینان 
اساس  بر  و  اعتماد  ارائه شده  اطالعات  به  بتوانند  آنها  و 
آن رفتار خود را با آن شرکت برپایه اطالعات افشاشده 

تنظیم کنند. 
به طور کوتاه و در پایان کالم اشــاره کنم که صنعت نفت 
به علت گردش باالی مالی آنقدر مهم است که استانداردهای 
بین المللی حسابداری برای مخازن هیدروکربوری، تعاریف 

فنی تدوین و ابالغ کرده است.

برایشرکتدراینگفتگووطرحمطالبتازهوخواندنی
ازشماسپاسگزاریم.

پانوشت:
1- Available for Sale, Back to Well, Value on Value 
Method, Gravel Barrel Method
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گزارشگریکمیتهفنیسازمانحسابرسیپیشــینهبلندمدتیداردوخدماتبااهمیتیدرحوزهحسابداریوحسابرسیکشورانجام
دادهاســت.ابتداکمیتهفنیودامنهوظایفوخدماتآنرابرایخوانندگانمجله،بهویژهحسابدارانجوانیکهممکناستباکمیته

آشناییکافینداشتهباشند،تشریحکنید.

دکترعسکریان
کمیته فنی سازمان حسابرسی یکی از کمیته های سازمان است که برای حسن اجرای وظایف تخصصی سازمان و به موجب اساسنامه سازمان تشکیل شده 

است. وظایف کمیته فنی به طور کوتاه عبارت است از: 
• پیشنهاد سیاستهای کلی سازمان در زمینه امور فنی،

• پیشنهاد برنامه های امور فنی در چارچوب سیاستهای کلی و مقررات سازمان، 
تدوین  مدیریت  به کارگیری  با  کشور  نیازهای  تامین  و  موجود  تنگناهای  رفع  به منظور  حسابرسی  و  حسابداری  ضوابط)  و  (اصول  استانداردهای  تدوین   •

استانداردها،
• تهیه دستورالعملها، فرمها، برنامه ها و بخشنامه های حرفه ای با به کارگیری مدیریت بررسیهای فنی،

• هدایت و نظارت بر برگزاری سمینار، سخنرانی و جلسات توجیهی فنی، 

 گفتگو با

خانم دکتر هاله عسکریان

مدیرارشد واحد بررسیهای فنی و دبیرکمیته فنی

 سازمان حسابرسی

رویکرد یک مجموعه استانداردهای حسابداری 

برای همه صنایع    
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 گفتگو با

خانم دکتر هاله عسکریان

مدیرارشد واحد بررسیهای فنی و دبیرکمیته فنی

 سازمان حسابرسی

• بررسی و تایید نشریات، جزوات، مقاالت و سایر مطالب در زمینه 
امور فنی،

• همکاری و هماهنگی با کمیته آموزش در مورد مسائل فنی و آموزشی.
اعضای فعلی کمیته فنی عبارتند از:

1- آقای مرتضی اسدی (عضو هیئت عامل) به عنوان رییس کمیته،
فنی)  بررسیهای  واحد  ارشد  (مدیر  عسکریان  هاله  دکتر  خانم   -2

به عنوان دبیر کمیته،
3- آقای مجتبی علیمیرزایی (همکار) به عنوان عضو کمیته،

4- آقای حسن کرمی (همکار) به عنوان عضو کمیته،
5- آقای کیهان مهام (همکار) به عنوان عضو کمیته،

6- آقای ابراهیم نعمت پژوه (همکار) به عنوان عضو کمیته. 
کمیتــه فنــی در تهیــه دســتورالعملها، فرمهــا، برنامه هــا و 
بخشــنامه های حرفه ای از مدیریت بررسیهای فنی کمک می گیرد. 
واحد بررســیهای فنی به عنــوان مرکز هدایت سیاســتهای کلی و 
برنامه های ســازمان حسابرسی زیر نظر معاونت فنی سازمان ایجاد 

شده و:
• با بهره گیری از نظرات مشورتی مشاوران، همکاران زیر نظارت، 
سایر اشخاص ذیصالح و واحدهای سازمان، کمیته فنی را در تهیه 
طرحهای پیشنهادی و درپی آن نهایی کردن طرحهای مزبور پس از 

دریافت نظرات اعضای کمیته، یاری می دهد. 
مقدماتی  بررسیهای  سازمان،  اطالعاتی  نیازهای  به  توجه  با   •
بخشنامه ها  و  برنامه ها  فرمها،  دستورالعملها،  تهیه  خصوص  در 
مطالعات  نتایج  مختلف  مراحل  طی  از  پس  و  می دهد  انجام  را 
انجام شده را گرداوری و جهت تصویب به کمیته فنی ارائه می کند. 
واحد بررسیهای فنی موظف است کارایی و اثربخشی دستورالعملها، 
فرمها و برنامه های حسابرسی را بسنجد و معایب آن را مشخص 
از  دریافتی  نظرات  اخذ  از  پس  مزبور  واحد  راستا،  این  در  کند. 
برنامه های  و  فرمها  دستورالعملها،  تغییر  حسابرسی،  واحدهای 
حسابرسی را در دستورکار قرار داده و پس از ارائه پیشنهاد چگونگی 
انجام تغییرات به کمیته فنی و دریافت موافقت کمیته فنی در این 

خصوص نسبت به بازنگری آن اقدام الزم را به عمل می آورد.
و  فنی  توجیهی  جلسات  و  سخنرانیها  سمینارها،  برگزاری  بر   •
فنی  کمیته  مصوب  برنامه های  و  سیاستها  چارچوب  در  حرفه ای 

نظارت می کند.
را  سازمان  با  مرتبط  بخشنامه های  و  قانونی  مصوبات  آخرین   •

گرداوری و اطالع رسانی می کند.

• سئواالت فنی و تخصصی مطرح شده از طرف همکاران سازمان، 
واحدهای زیر رسیدگی و سایر اشخاص برون سازمانی را با استفاده 
و  حاصل  نتایج  و  می کند  بررسی  خارجی  و  داخلی  معتبر  منابع  از 

پاسخ به سئواالت مطرح شده را به کمیته فنی ارائه می دهد.
در طول دوره فعالیت واحد بررســیهای فنی، تعداد 951 جلســه 
کمیته فنی تشــکیل شده است. در این جلســات به سئواالت فنی 
متعددی اعم از درون ســازمانی و برون ســازمانی پاسخ داده شده و 
تعداد 108 مورد از آنها در قالب برگ پاسخ به پرسشهای فنی منتشر 
شده اســت که در مرکز اطالع رسانی سازمان حسابرسی دردسترس 

عموم قرار دارد.
صورتهای مالی نمونه، دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس 
مستقل، چک لیســت افشا در صورتهای مالی، دســتورالعمل نامه 
مدیریــت، دســتورالعمل تهیه و ارائه گزارش حســابرس مســتقل 
در مورد بررســی اجمالی صورتهــای مالی میان دوره ای، و ســایر 
چک لیســتهای مورد نیاز و انــواع دســتورالعملها، فرمها، برنامه ها 
و بخشــنامه های حرفه ای توســط این واحد تهیه و تعدادی از آنها 

برحسب نیاز به دفعات تجدیدنظر شده است.
تهیــه، تدوین و ویرایش تعدادی از کتابها و نشــریات ســازمان 

حسابرسی نیز با مساعدت این واحد انجام شده است.

آیاپاسخبهپرسشهایفنیازمهمترینفعالیتهایکمیته
کیفیت و کمیت از آماری است ممکن اگر است؟ فنی

فراوردههایکمیتهارائهبدهید.

دکترعسکریان
واحد  به وسیله  انجام شده  فعالیتهای  درباره  پیش  پرسش  در 
پاسخ  کردم.  اشاره  است  فنی  کمیته  بازوی  که  فنی  بررسیهای 
فنی  کمیته  فراورده های  از  کوچکی  بخش  فنی  پرسشهای  به 
به  پاسخ  برگ  عدد   108 واحد  این  تاکنون  می شود.  محسوب 
پرسشهای فنی تهیه و منتشر ساخته که برحسب مورد با انتشار 
مقررات  و  قوانین  یا  تجدیدنظرشده  و  جدید  استانداردهای 
حاضر  حال  در  شده اند.  منسوخ  پاسخها  این  از  برخی  جدید، 
به روزآوری شده  به پرسشهای فنی  پاسخ  برگهای  بخش اعظم 
و در مرکز اطالع رسانی اینترنتی سازمان حسابرسی در دسترس 

است.

روشمندی است؟ چگونه کمیته در کار انجام فرایند
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مورداستفادهکمیتهچگونهاطمینانمیدهدکهبهمسائل
و حسابداری استـانداردهای بهکارگیری مشکــالت و

حسابرسیپاسخمناسبدادهشدهاست؟

دکترعسکریان
فنی،  کمیته  اعضای  عامل،  هیئت  از  دریافتی  موضوعهای 
با  ارتباط  در  اشخاص  سایر  و  صاحبکاران  سازمان،  کارکنان 
فرمها،  دستورالعملها،  تغییر  یا  و  تهیه  استانداردها،  تدوین 
بخشنامه ها و برنامه های فنی، سئواالت و سایر مسایل مربوط 
به کمیته فنی توسط دبیرخانه کمیته دریافت و به ترتیب تاریخ در 

دفتر مخصوصی به ثبت می رسد.
دبیرکمیته، موضوعهای دریافتی را بررسی می کند و پس از انجام 
هماهنگیهای الزم با رئیس کمیته، طرحها، پیشــنهادها و سئواالتی 
که نیازمند طرح در جلسه کمیته می باشند را براساس سیاستهای کلی 
تعیین شده اولویت بندی و در دســتور کار کمیته قرار می دهد. کمیته 
پس از بررســی موضوعهای ارجاع شده، نسبت به آنها تصمیمگیری 

می کند و اقدام الزم در هر مورد را مشخص می سازد.

و حسابداران هستند؟ کسانی چه کمیته مخاطبان
دیگر و شرکتها حسابرسی، موسسههای حسابرسان،
میتوانند چگونه مالی گزارشگری از استفادهکنندگان
راههای کنند. استفاده فنی کمیته پشتیبانی و خدمات از

دسترسبهکمیتهکدامست؟

دکترعسکریان
حسابرســان،  حسابــداران،  از  متشکــل  کمیتــه  مخاطبــان 
ذیصالح  مراجع  و  نهادها  شرکتها،  حسابرســی،  موسسه های 
استفاده کنندگان  سایر  و  قانونگذار  و  دارایی)  وزارت  (ازجمله 
زنجیره گزارشگری مالی می باشند. در این راستا کمیته فنی از 
طریق مدیریت واحد بررسیهای فنی، همواره در کلیه روزهای 
اداری به صورت شفاهی یا کتبی پاسخگوی سوالها و ابهامهای 

حرفه ای مطرح شده است.

مسایل به حسابرس مجله شماره این محوری موضوع
حسابــداریوحسابرســیخــاصصنعتمربــوطاست.
با ارتباط در را پرسشهایی و استفاده فرصت از میخواهم
تا کنم مطرح خاص صنایع حسابرسی و حسابداری مسایل
خوانندگانبادیدگاهکمیتهفنیدراینبارهآشناشوند.دراولین

پرسشبهایننکتهبپردازیمکهآیااستانداردهایحسابداری
ویاحسابرسیبهسمتیحرکتمیکنندکهدرآیندهبرایهر
جداگانه استانداردهای مشابه، صنایع از گروهی یا صنعت
برای استاندارد مجموعه یک »تنها دیدگاه آیا باشیم؟ داشته

همه«هنوزازاستحکامبرخورداراست؟

دکترعسکریان
تعیین شده، حرکت حرفه به سمت  این که سیاست کلی  به  باتوجه 
در  سازمان  بنابراین  است،  بین المللی  استانداردهای  به کارگیری 
مبتنی بر  انجام شده  برنامه ریزیهای  و  برداشته  قدم  راستا  همین 
هماهنگی و یکسان سازی استانداردهای ملی با بین المللی است. 
بدیهی است که دستیابی به این هدف با توجه به مشکالت قانونی 
و اجرایی و نبود بسترهای الزم در حال حاضر بسیار مشکل و در 

برخی موارد غیرممکن است. 
بنابرایــن حرکت به ســمت تدویــن اســتانداردهای خاص هر 
صنعت مطرح نیســت زیرا کمیته تدوین استانداردهای بین المللی 
گزارشگری مالی چنین دیدگاهی ندارد و در این زمینه برنامه ریزی 
نمی کند. اعتقاد کمیته بر این اســت که استانداردهای حسابداری 
موجود، پاسخگوی نیازهای گزارشــگری و اطالعاتی واحدهای 

گزارشگر خواهد بود.
به عنوان نمونه، شــنیده ام که تا سال 2001 استاندارد بین المللی 
حسابداری 25 با عنوان »سرمایه گذاری در اموال« به مسایل خاص 
صنعت بانکداری پاســخ می داد که با الزم االجرا شــدن اســتاندارد 
حســابداری 39 با عنوان »ابزارهای مالی: شــناخت و اندازه گیری« 
از سال 2001، استاندارد یادشــده ملغی گردید. برعکس، با توجه 
به نیاز اســتاندارد حســابداری برای صنعت بیمه که همواره صنعت 
پرچالــش و خاص محســوب می گــردد، کمیتــه اســتانداردهای 
بین المللی گزارشــگری مالی، استانداردبینالمللیگزارشگری
مالی4 (IFRS 4) با عنوان »قراردادهای بیمه« را در سال 2014 
منتشــر کرد که از اول سال 2016 الزم االجرا بود که به منظور بهبود 
و توســعه استاندارد یادشده، اســتانداردبینالمللیگزارشگری
مالی17 (IFRS 17) با عنوان »قراردادهای بیمه« در سال 2017 
منتشر شد که از سال 2022 الزم االجرا است زیرا در این مدت باید 

بسترهای الزم برای به کارگیری این استاندارد فراهم شود. 
بنابراین به نظر می رســد که رویکرد ســازمان حسابرسی همان 
رویکرد هیئت اســتانداردهای بین المللی حســابداری اســت که 
در قالــب یک مجموعه اســتانداردهای بین المللی حســابداری و 
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گزارشــگری مالی به نیازهای خاص صنعت نیز پاسخ می دهد. با 
توجه به این که بخش اعظم فعالیتهای مالی در کلیه صنایع مشابه 
اســت بنابراین وجود یک مجموعه استاندارد برای همه می تواند 
پاسخگو باشد و باید در مورد جزییات و نکات خاص هر صنعت، 

از طریق به کارگیری مجموعه استانداردها پاسخ گفت. 
به همین ترتیب، بر اساس مجموعه استانداردهای حسابداری 
ایران که رویکرد خــاص صنعت ندارد و تنها یک مجموعه برای 
همه شــرکتها و صنایع اســت، صورتهای مالی نمونه به تفکیک 
صنایع مختلف جهت یکسان ســازی نوع گزارشــگری آنها تهیه 
گردیده و راهنمای بسیار مفیدی محسوب می گردد. طبیعی است 
که صورتهای مالــی نمونه که در حال حاضر بــا توجه به صنایع 
مختلف تهیه شده اند از نظر ساختار گزارشگری متفاوت می باشند 
اما از نظر محتوایی همه آنها از استانداردهای حسابداری یکسان 
تبعیت کرده و در چارچوب اســتانداردهای مربوط تهیه شده اند. 
بنابراین تدوین اســتاندارد به تفکیک صنایــع خاص مورد ندارد 
مگر در شــرایط خیلی خاص و نادر، آن هم برای پاسخگویی به 

مسایل خاص آن صنعت و نه مسایل عام صنعت.

اقداماخیرسازمانبورسدرانتشارصورتهایمالینمونه،
بهتفکیکصنایعراکهبامجوزکمتیهفنیسازمانحسابرسی
انجامشدهچگونهتحلیلمیکنید؟برایروشنترشدنپرسش
بهایننکتهاشارهکنمکهاستانداردحسابداری1الزاماتکلی
ساختار درباره رهنمودهایی و مالی، صورتهای ارائه درباره
میکند، تعیین را آنها محتوای به مربوط الزامات حداقل و
ارائه،مستلزم نحوه بهترین که میکند استانداردتصریح و
قضاوتاست.آیاانتشارصورتهایمالینمونهبرایشرایط
آیاموجبسدکردن خاص،خالفروحاستانداردهانیست؟
و نمیشود ارائه نحوه درباره قضاوت برای فرصتشرکتها

گزارشگریایستا)ماشینی(راترغیبنمیکند؟

دکترعسکریان
مبنی بر تصویب  به سازمان حسابرسی  به وظایف محـــول شده  توجه  با 
انتشار استانداردها، کلیه دستورالعملها و بخشنامه های حرفه ای، تهیه  و 
استانداردهای  به کارگیری  راهنمای  به عنوان  نمونه  مالی  صورتهای 
مالی  »صورتهای  عناوین  با   166 و   156 نشریه  دو  قالب  در  حسابداری 
عام  سهامی  شرکت  مالی  »صورتهای  و  اصلی«  شرکت  و  گروه  تلفیقی 
نمونه« توسط سازمان حسابرسی در سنوات قبل تهیه و منتشر شده است. 

در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور همکاری 
در تدوین راهنمای به کارگیری استانداردهای جدید و تجدیدنظرشده 
حسابداری با مشارکت نمایندگان سازمان حسابرسی اقدام به تهیه 
صورتهــای مالــی نمونه به تفکیــک برخی صنایع کردنــد که این 
صورتها پس از بررســی و تعدیل کمیته فنی سازمان حسابرسی با 
صدور مجوز ســازمان حسابرسی قابلیت انتشــار یافت. از آنجا که 
صورتهای مالی نمونه تنها راهنمای به کارگیری اســتانداردها برای 
تهیه صورتهای مالی وگزارشگری است بنابراین هیچگاه نمی تواند 
از چارچوب تعیین شده در استانداردها تخطی کند، درنتیجه این دو 
موضوع: یعنی صورتهای مالی نمونه برای شــرایط خاص، و روح 

استانداردهای حسابداری، در تقابل با یکدیگر نیستند. 
همچنین در اســتاندارد حســابداری 1 تصریح شــده اســت که 
نحوه افشای تعیین شــده، حداقل اطالعات ضروری است که باید 
افشــا گردد. بنابراین، شــرکتها در صورت لزوم، مجازند اطالعات 
ضروری و بیشتری را به تشــخیص مدیریت، برای پاسخگویی به 

نیازهای اطالعاتی تصمیمگیران، افشا کنند. 
با این دیدگاه، مدیریت کلیه شــرکتها در افشــای یک مجموعه 
اطالعات یکســان و ضروری ملــزم خواهند بود، ولــی می توانند 
برحسب قضاوت خود مازاد بر آن را نیز افشا کنند. به عبارت دیگر، 
مدیریت شــرکتها در افشــای حداقلی اطالعات، نیــاز به قضاوت 
حرفه ای ندارند، بلکه در افشــای اطالعات بیشتر طبق تشخیص، 

تخصص و خالقیت خود، آزاد هستند.

مجموعه یک از که حسابداری بینالمللی استانداردهای
واحداستانداردهایحسابداریبرایهمهشرکتهاطرفداری
خاص مسایل به پاسخگویی برای سازوکاری چه میکند

صنایعگوناگوندرنظرگرفتهاست؟

دکترعسکریان
به موجب بندهای 7، 10 و 12 استاندارد بین المللی حسابداری 8 
حسابداری  براوردهای  در  تغییر  حسابداری،  »رویه های  عنوان  با 
نیز  استاندارد حسابداری 34  بندهای 6 و 11  اشتباهات« که در  و 
عینًا ذکر شده، سازوکار پاسخگویی به مسائل خاص صنایع چنین 

عنوان شده است:
1- در صورت وجود استاندارد حسابداری مشخص، رویه حسابداری 

موردنیاز باید در چارچوب استاندارد حسابداری مزبور تعیین شود.
2- در صورت نبود استاندارد حسابداری مشخص، مدیریت باید از 
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به کارگیری رویه حسابداری در  قضاوت حرفه ای خود در تعیین و 
چارچوب شرایط زیر استفاده کند:

مربوط  استفاده کنندگان  اقتصادی  تصمیم گیری  نیازهای  به  الف- 
باشد، و

ب - قابل اتکا باشد،
و همچنین به قابلیت به کارگیری منابع زیر به ترتیب اهمیت توجه کند:
به  که  مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  الزامات  پ- 

موضوعات مشابه و مربوط می پردازد،
داراییها،  اندازه گیری  مفاهیم  و  شناخت  معیارهای  تعاریف،  ت- 
بدهیهــا، درامدهــا و هزینه هــا طبــق چارچــوب مفاهیم نظری 

گزارشگری مالی، و همچنین
ث- آخرین بیانیــه های سایــر نهادهای تدوین کننده استاندارد که 
استانداردهای حسابداری  تدوین  برای  مفاهیم نظری مشابهی  از 
»پ«  بندهای  منافع  با  تضاد  در  که  به شرطی  می کنند،  استفاده 
پذیرفته شده  اصول  از  استفاده  مثال  (به عنوان  نباشد  و»ت« 

حسابداری امریکا).

چه خاص صنایع حسابداری با ارتباط در شما بهنظر
مسایلمهمیدرایرانوجودداردوآیاتاکنونمسایلی
درارتباطباحسابداریصنایعخاصدرکمیتهفنیمطرح
شدهاست؟بهعنوانمثالدرصنعتبیمه،شناختدرامد
بیمهایازمسایلبسیارپیچیدهاستکهاستانداردهای
روبرو زیادی چالش با را مالی گزارشگری بینالمللی

ساختهاست.

دکترعسکریان
کمیته فنی همواره با مسائل و نکات اجرایی صنایع خاص ازجمله 
بیمه، کارگزاری، بانکداری و ... مواجه بوده که به منظور دستیابی 
به راه حلهای تخصصی و حرفه ای جلسات مشترکی با مدیران ارشد 
همه جانبه  و  کامل  بررسی  از  پس  و  کرده  برگزار  موردنظر  صنایع 
استانداردهای  با  منطبق  درعین حال  و  مالی  راهکار  معضالت، 
کردم)  مطرح  پیش  پرسشهای  در  که  (همان طور  را  حسابداری 

پیشنهاد و تصویب کرده است.

تخصص رویکرد که دارد وجود شواهدی حسابرسی، در
کیفیت باالرفتن موجــب خاص، صنعت در حسابــرس
دیگر،تخصصحسابرس ازطرف میشــود. حسابرسی

نیازمندارتباطدرازمدتباصاحبکاردرصنعتخاصاست
با تناقض در صاحبکار با حسابرس درازمدت ارتباط ولی
شرایط در میشود. تلقی حسابرس واقعبینی و استقالل
چرخش رویکرد دو بین تعادل نقطه ما، کشور کنونی
را نتیجه بهترین که حسابرس، تخصص و حسابرس
باشد، داشته دربر کیفیتحسابرسی و توسعهحرفه برای
کجاست؟بهعبارتدیگر،کمیتهفنیچهموضعیدرقبالدو

موضوعیادشدهدارد؟

دکترعسکریان
تخصص  از  منظور  حسابرسی  استانداردهای  چارچوب  در 
حسابرس، شناخت کامل و جامع حسابرس از یک صنعت است 
که این موضوع به ضرورت، نیازمند ارتباط درازمدت با صاحبکار 
با  ارتباط  ازطریق  است  ممکن  شناخت  این  بلکه  نیست، 
شرکتهای مختلف یک صنعت ایجاد شود. بنابراین به ضرورت، 
تخصص حسابرس با استقالل و واقع بینی حسابرس در تناقض 
حسابداران  جامعه  مقررات  طبق  منظور  به همین  بود.  نخواهد 
نقطه  الزم االجراست،  حسابرسی  موسسات  برای  که  رسمی 
تعادل دو رویکرد چرخش و تخصص حسابرس 4 سال تعیین 
شرکتهای  برای  دوره  این  حسابرسی  سازمان  در  و  گردیده 
کوچک ومتوسط 3 سال و برای شرکتهای بزرگ 5 سال تعیین 

شده است. 
اشــاره کنم که در همین راســتا قانون ســاربینزآکسلی 
(Sarbanes–Oxley) نیز دوره 3 ســال را برای شرکتهای 
کوچک و 5 ســال را برای شرکتهای بزرگ مناسب تشخیص 
داده است. البته بحث استقالل و تخصص حسابرس همواره 

مورد مناقشه بوده است.

سپاسگزاریمکهدراینگفتگوشرکتکردید.ازجانبکمیته
فنیچهپیامیبرایخوانندگانمجلهویاوسیعترازآنبرای

ذینفعانگزارشگریمالیدارید؟

دکترعسکریان
کمیته فنی تالش دارد اثربخشی و کارایی گزارشگری مالی را 
از مشارکت گسترده همه  برساند و همواره  باالترین سطح  به 
سازمان  حسابرسی،  موسسه های  حسابرسان،  و  حسابداران 
بورس، و دیگران برخوردار بوده است. امیدوارم این مشارکت 

و همکاری پایدار بماند و گسترده تر شود.
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پاگرد 

انتشاراستانداردهایحسابداریپایداریخاصصنعت
استانداردهای حسابداری  جهانی  اولین مجموعه  که  را  آن چه  کرد  اعالم   (SASB) پایداری  استانداردهایحسابداری هیئت

پایداری صنعت خاص می نامد و موضوعهای مالی را پوشش می دهد، منتشر کرده است.
 این استانداردها با پوشش 77 صنعت، به منظور کمک به شرکتها برای معرفی و اطالع رسانی درباره فرصتهای ایجاد ارزش پایدار 
درازمدت ایجاد شــده اند. این استانداردها به زیرمجموعه عوامل پایداری می پردازند که به احتمال زیاد آثار مالی مهمی بر نوع شرکت 

در صنعت دارد و مقصود از آن کمک به سرمایه گذاران و شرکتها در تصمیم گیریهای آگاهانه تر است.
نســخه برداری از این اســتانداردها در مرکزاطالعرســانیاینترنتیهیئت1 در دسترس است. این اســتانداردها حاصل تالشی 
شش ســاله، شامل تحقیقات گسترده و مشــاوره بازار، با مشارکت سرمایه گذاران و کســب وکارهای معروف از همه بخشهای سراسر 
جهان است. دکتر جفریهیلز (Jeffrey Hales)، رئیس هیئت استانداردهای حسابداری پایداری گفت، این استانداردها به مفاهیم 

جهانی توجه می کنند که برای سرمایه گذاران و کسب وکارها در سراسر جهان بسیار مهم هستند.
هیلز در بیانیه ای گفت: "این یک نقطه عطف مهم برای بازارهای جهانی سرمایه است. شرکتها و سرمایه گذاران در سراسر جهان 
اکنون دارای معیارهای نامگذاری شــده و مبتنی بربازار برای اندازه گیری، مدیریت و گزارشــگری در مورد عوامل پایداری هســتند که 

باعث افزایش ارزش و تاثیرگذاری بر عملکرد مالی می شوند." 
این استانداردها برای پشتیبانی از گزارشگری گزارشهای مالی، گزارشهای پایداری، گزارشهای ساالنه، و مراکز اطالع رسانی اینترنتی 
شــرکتی طراحی شده اند. این اســتانداردها ممکن است در کنار ســایر چارچوبهای پایداری مورد اســتفاده قرار گیرند، و با توصیه های

کارگروهافشایمالیمرتبطباآبوهوا2 مطابقت داشته وطرحجهانیگزارشگری3 (GRI) را تکمیل می کنند. 
رابرتهرتز (Robert Hertz)، عضو هیئت مدیره بنیاد هیئت استانداردهای حسابداری پایداری و رئیس سابق هیئت استانداردهای 
حســابداری مالی ایاالت متحد، در بیانیه ای گفت: "استانداردهای نامگذاری شده هیئت استانداردهای حسابداری پایداری به شرکتهای 
مختلف در سراسر جهان کمک می کند تا درباره مسایل پایداری که مربوط به عملکرد مالی است، و در جهت اطالع رسانی بهتر عملکرد 

در مورد این موضوعها به سرمایه گذاران جهانی با روشی مفید و مقایسه پذیر، ارتباط برقرار کنند."

پانوشتها:
1- https://www.sasb.org
2- Task Force on Climate-related Disclosures
3- Global Reporting Initiative 

منبع:

Ken Tysiac, SASB Publishes Industry-specific Sustainability Accounting Standards, Journal of Accountancy, Nov. 2018

داردهای
استان

خاص

صنعت
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رهنمود به کارگیری استانداردهای هیئتاستانداردهایحسابداری
حسابداری استانداردهای همه  برای   (SASB) پایداری1 
(استانداردهای  شده اند  منتشر  هیئت  این  به وسیله  که  پایداری2 
هیئت استانداردهای حسابداری پایداری و استانداردهایصنعت3) 
کاربرد دارد. این رهنمود بر اساس ارجاع، در هر استاندارد صنعت، 

ترکیب شده و به عنوان بخشی از استاندارد در نظر گرفته می شود.
استانداردهای صنعت منتشرشده به وســیله هیئت استانداردهای 
حسابداری پایداری، موضوعهایافشا4، سنجههایحسابداری
وابســته5 و توافقنامههایفنی6، و سنجههایفعالیت7 را برای 
هــر صنعت در بر می گیرد. به جز مواردی کــه در توافقنامه های فنی 
به گونه ای دیگر مشخص شده باشــد، این رهنمود برای تعریفها8، 
ارائه12 ســنجه های حسابداری  و  تفســیر11  استقرار10،  دامنه9، 

کاربردپذیر است.
اطالعاتمضمونیورهنمودافزوده

و  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت  صنعت  استانداردهای 
حسابداری  استانداردهای  هیئت  استانداردهای  به کارگیری  رهنمود 
بنیادین  اسناد  به وسیله  انجامکار13 هستند و  فرایند تابع  پایداری، 
هیئت مفهومی چارچوب شامل  اسناد  این  می شوند.  راهبری 
روشهای و مقررات و  پایداری14  حسابداری استانداردهای

هیئتاستانداردهایحسابداریپایداری15 است.

رعایتاستانداردها
حسابداری  استانداردهای  هیئت  استانداردهای  در  »باید16«  واژه 

الزامات  که  می شود  استفاده  عواملی  نشان دادن  برای  پایداری 
استانداردها را منعکس می کنند. واژه »بایست17« برای نشان دادن 
رویکردی  اما  نیست  الزامی  چه  اگر  که  می شود،  استفاده  رهنمود 
»ممکن واژه  می کند.  ارائه  استاندارد  استقرار  برای  پیشنهادی 
است18« نیز برای نشان دادن رهنمودی استفاده می شود که الزامی 

نیست، اما رویکردی اختیاری برای استقرار استاندارد ارائه می کند.
از آنجا که استفاده از استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری 
پایداری داوطلبانه است، الزامات یک استاندارد (که با عبارت »باید« 
نشــان داده می شــود)، همراه با رهنمود درج شــده در این سند، به 
شرایطی اشــاره می کند که باید دنبال شود تا افشــا با استانداردهای 

کاربردپذیر صنعت منطبق باشد.
مشخصساختناستفادهازاستانداردها

زمانی که واحدتجاری با استفاده از استانداردهای هیئت استانداردهای 
با  انطباق  در  این که  برای  می دهد،  گزارش  پایداری  حسابداری 

استاندارد باشد، باید به استاندارد مربوط استناد کند.

رهنمود به کارگیری استانداردهای

هیئت استانداردهای حسابداری پایداری
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حذفواصالح
هیئت استانداردهای حسابداری پایداری می پذیرد که موارد افشای 
استانداردشده اطالعات مالی بااهمیِت پایداری برای سرمایه گذاران، 
برای  است  ممکن  و  است  جدید  به نسبت  حرفه ای  حوزه  یک 
در  خاصی  حسابداری  سنجه های  افشای  واحدهای تجاری،  برخی 
حسابداری  استانداردهای  هیئت  نباشد.  انجام پذیر  نزدیک  آینده 
پایداری واحدهای تجاری را تشویق می کند برای هدایت موارد افشا 
که  جایی  حتی  کنند،  استفاده  استانداردها  از  سرمایه گذاران،  برای 
یا  حذف  باید  وابسته  سنجه های  یا  و/  افشا  از  خاصی  موضوعهای 

تعدیل شوند.
واحدتجاری که یک یا چند موضوع افشــا و/ یا سنجه حسابداری 
را حذف می کند، بایســتی موارد حذف شــده و همچنین دلیل آن را 
افشــا کند. برای نمونه، اگر یک موضوع افشــا برای مدل کسب وکار 
واحدتجــاری کاربرد ندارد، واحدتجاری بایســتی افشــا کند که این 
موضوع و ســنجه های وابســته آن به دلیل نبود کاربردپذیری حذف 

شده اند.
اگر واحدتجاری باور دارد که اصالح یک ســنجه ضروری اســت، 
واحدتجــاری باید ایــن واقعیت را که ســنجه تغییر یافته اســت، و 

همچنین دلیل این تغییر را، افشا کند.
محدودهگزارشگری

با استانداردهای هیئت  محدوده گزارشگری برای موارد افشایی که 
را،  همه  باید  هستند،  منطبق  پایداری  حسابداری  استانداردهای 
اهداف  برای  که  زیرمجموعه،   واحدهای  و  مادر  واحدتجاری 
گزارشگری مالی تلفیق می شوند، در بربگیرد. موارد افشای مربوط 

به واحدهای تجاری تلفیقی نباید برای حقوق اقلیت تعدیل شود.
واحدهــای تلفیق نشــده بایــد از محــدوده گزارشــگری بیرون 
گذاشــته شــوند. با وجود این، واحدتجاری بایست اطالعات درباره 
واحدهای تجــاری تلفیق نشــده را تــا حــدی افشــا کند کــه از نظر 
واحدتجاری آن اطالعات برای درک آثار یک یا چند موضوع افشای 
هیئت اســتانداردهای حسابداری پایداری بر شرایط مالی یا عملکرد 

عملیاتی واحدتجاری ضروری است.
واحدگزارشگروواژههایمرتبط

استانداردهای  در  »واحدتجاری«  و  »واحدگزارشگر«  واژه های 
و  هستند  مترادف  هم  با  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
هستند.  یکسان  معنای  دارای  واژه ها  این  می روند.  به کار  به جای هم 
 ،(IFRSs) مالی  گزارشگری بینالمللی استانداردهای با  سازگار 

واحدگزارشگر یعنی یک واحدتجاری که انتخاب می کند یا ملزم است 
نیز  »شرکت«  واژه  برای  تعریف  این  کند.  تهیه  مالی  صورتهای  که 

کاردبرد دارد.

شکلبندیگزارشگری
استفادهازدادههایمالی

به وسیله  که  (همان طور  حسابداری  سنجه های  که  مواردی  در 
توافقنامه های فنی متناظر تعریف شده) یا سنجه های فعالیت در یک 
استاندارد هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، داده های مالی، 
مانند درامدها، بهای فروش و هزینه های افشاشده برای جریمه ها 
را دربر می گیرد، چنین داده های مالی باید با داده های مالی متناظر 
که در صورتهای مالی واحدتجاری گزارش شده است، سازگار باشد.

سنجههایفعالیتوهنجارسازی
که هنجارسازی  پایداری می پذیرد  استانداردهای حسابداری  هیئت 
داده های عملکرد برای تحلیل موارد افشای مطابق با استانداردهای 
هیئت  صنعت  استانداردهای  بنابراین،  است.  مهم  هیئت 
استانداردهای حسابداری پایداری سنجه های فعالیتی را دربر می گیرد 
گزارشگری  مقایسه پذیری  و  صحیح  ارزیابی  به  کمک  برای  که 
مربوط  افزوده  داده های  است  ممکن  واحدتجاری  طراحی شده اند. 
با  مطابق  افشای  موارد  با  همراه  هدف،  همین  با  را  کسب وکار  به 

استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری افشا کند.
واحدهایاندازهگیری

به جز مواردی که غیر از این مشخص شده باشد، گزارشگری بایست 
برحسب سامانهبینالمللیواحدها (SI Units) انجام شود.

وقتی واحد پول گزارشــگری به عنوان واحد اندازه گیری تعیین می 
شــود، واحدتجاری باید از واحد پول گزارشگری در صورتهای مالی 

خود استفاده کند.
ابهام

هنگام  که  می پذیرد  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
ابهام  اندازه گیری یا گزارش اطالعات پایداری خاص، ممکن است 
متغیرهایی  به  مربوط  است  ممکن  ابهام  این  باشد.  داشته  وجود 
باشد مانند اتکا بر داده های به دست آمده از سامانه های گزارشگری 
مدیریت  و  گرداوری  برای  نوپدید  فناوریهای  یا  ثالث،  شخص 
داده های محیطی و سایر داده ها. وقتی درباره داده های گزارش شده 
ابهام وجود داشته باشد، واحدتجاری بایست ماهیت و احتمال آن را 

بیان کند.
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براوردها
براوردهای  که  می پذیرد  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
ارقام  حذف  یا  تبدیل  خاص  عوامل  به  اتکا  مانند  علمی،  پایه  با 
روی  خاصی  کّمی  افشای  موارد  برای  است  ممکن  کم اهمیت، 
دهد. هیئت استانداردهای حسابداری پایداری استفاده از براوردها، 
منع  را  مناسب  موقعیهای  در  کم اهمیت  ارقام  حذف  یا  دامنه ها 
نمی کند. هنگام استفاده از براورد یا دامنه یا حذف ارقام کم اهمیت، 
واحدتجاری بایست ماهیت آن را بیان کرده و مبنای نتیجه گیری را 
اثبات کند تا یک حسابداری معنی دار و مربوط برای  به طور مستند 

سنجه ارائه کرده باشد.
دورهگزارشگری

به جز مواردی که غیر از این مشخص شده باشد، دوره گزارشگری 
باید منطبق با سال مالی واحدتجاری باشد.

راهبری،کنترلداخلیواطمینانبخشی
بر  باشد.  اتکاپذیر  و  صحیح  بایست  سرمایه گذاران  برای  افشا 
برای  راهبری  سامانه  یک  بایست  واحدگزارشگر  اساس،  همین 
مدیریت،  مشارکت  شامل  پایداری-  اطالعات  افشای  و  توسعه 
نظارت هیئت مدیره، و کنترل داخلی- طراحی، مستقر، و نگهداری 
برای  مورداستفاده  سامانه  مشابه  درخورتوجهی  به طور  که  کند، 
گزارشگری مالی باشد. از سوی دیگر، اگر واحدتجاری در جستجوی 
هیئت  استانداردهای  باشد،  ثالث  شخص  طرف  از  اطمینان بخشی 
مبنایی  به عنوان  استفاده  برای  پایداری  حسابداری  استانداردهای 

برای سنجه مناسب طراحی شده اند.
واحدهای تجاری هنگام افشــای اطالعاتی که مربوط به موضوع 
افشایی باشد که به وسیله اســتانداردها مشخص شده است، بایست 
به ترتیب مناسب، توصیف مشــروحی از عوامل بااهمیتی ارائه کنند 
که برای کامل بودن، دقت، و مقایســه پذیری داده های گزارش شده، 
اطمینان بخش باشــد. ایــن توصیف ممکن اســت مضمونی برای 
اطالعات کّمی فراهم کند. توصیف مشــروح ممکن اســت شــامل 

گفتگویی درباره موارد زیر باشد:
پیرامون  فرصتهای  و  ریسکها  زمینه  در  واحدتجاری  راهبری  الف- 
موضوع، شامل نظارت هیئت مدیره بر و نقش مدیریت در ارزیابی و 

مدیریت چنین ریسکها و فرصتهایی.
ب- رویکرد راهبردی واحدتجاری با توجه به آثار واقعی و احتمالی 
و  راهبرد،  کسب وکار،  بر  موضوع  به  مربوط  فرصتهای  و  ریسکها 

برنامه ریزی مالی واحدتجاری در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت.
مدیریت  و  ارزیابی  شناسایی،  برای  واحدتجاری  فرایند  پ- 
در  ریسکها  این  ادغام  چگونگی  و  موضوع،  به  مربوط  ریسکهای 

فرایند کلی مدیریت ریسک واحدتجاری.
و  ارزیابی  برای  اهداف  یا  سنجه ها  از  واحدتجاری  استفاده  ت- 

مدیریت ریسکها و فرصتهای مربوط به موضوع.

روزامدسازیمرجع
استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری یا به قوانین، 
اساسنامه ها، رهنمودهای شخص ثالث، توافقنامه ها، استانداردها، 
از  دارد.  درخود  را  آنها  یا  و  می کند  استناد  مراجع  سایر  و  انتشارات 
آنجاکه چنین مرجعهایی ممکن است در طول زمان اصالح شوند، 
استاندارد،  به کارگیری  در  تا  می شود  خواسته  تجاری  واحدهای  از 
واحدتجاری  باشند.  داشته  نظر  در  را  روزامدشده  نسخه  از  استفاده 
دلیل  و  واقعیت  این  باید  می کند،  استفاده  روزامدشده  نسخه  از  که 

آن را افشا کند.

منبع:
SASB Standards Application Guidance, VERSION 
2018-10, SASB.ORG

پانوشتها:
1- Sustainability Accounting Standards Board
2- Sustainability Accounting Standards
3- Industry Standards
4- Disclosure Topics
5- Associated Accounting Metrics
6- Technical Protocols 
7- Activity Metrics
8- Definition
9- Scope
10 - Implementation
11- Compilation
12- Presentation
13- Due Process
14- SASB Conceptual Framework
15- SASB Rules and Procedures
16- Shall
17- Should
18- May
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پاگرد 

سیستمطبقهبندیصنعتپایدار
هیئتاستانداردهایحسابداریپایداری

به طور فزاینده ای مشخص است که ارزش بازار شرکت با چیزی بیش از عملکرد مالی آن تعیین می شود. در بسیاری از صنایع، تا حدود 80درصد از ارزش سرمایه گذاری در بازار 
از داراییهای نامشهود چون سرمایه فکری، روابط مشتری، ارزش نام تجاری، و سایر اشکال سرمایه مانند سرمایه زیست محیطی، اجتماعی و انسانی تشکیل شده است. ابزار 
مالی سنتی فقط بخشی از داستان را بازگو می کند. سیستمطبقهبندیصنعتپایدار (SICS) تدوین شده به وسیله هیئتاستانداردهایحسابداریپایداری (SASB)، از 
یک روشمندیپیامدمحور1 استفاده و شرکتها را از زاویه پایداری طبقه بندی می کند. سیستم طبقه بندی صنعت پایدار، برپایه سیستمهای طبقه بندی سنتی ساخته شده و آنها را 
با گروه بندی شرکتها به بخشها و صنایع در انطباق با یک دیدگاه اساسی از مدل کسب وکار، فشردگی منابع، پیامدهای پایداری، و توان نواوری پایداری، تکمیل می کند. هر یک 

از 77 صنعت زیر (در 11 بخش) مجموعه یگانه استانداردهای حسابداری پایداری خاص خود را در سیستم هیئت استانداردهای حسابداری پایداری دارد.
    

طبقهبندی


صنایع

کاالهایمصرفی
‹‹ پوشاک، لوازم جانبی و کفش

‹‹ تولید لوازم خانگی
‹‹ محصوالت ساختمانی و اثاثیه

‹‹ تجارت الکترونیک
‹‹ محصوالت خانگی و شخصی

‹‹ خطوط تولید چندوجهی و خاص 
خرده فروشان و توزیع کنندگان  

‹‹ اسباب بازیها و کاالهای ورزشی
صنایعاستخراجیوفراوریموادمعدنی

‹‹ عملیات ذغال سنگ
‹‹ مصالح و مواد ساختمانی

‹‹ آهن و استیل 
‹‹ فلزات و معادن

‹‹ نفت و گاز- اکتشاف و تولید
‹‹ نفت و گاز- ذخیره سازی و انتقال

‹‹ نفت و گاز- پاالیش و بازاریابی
‹‹ نفت و گاز- خدمات

امورمالی
‹‹ مدیریت دارایی و فعالیتهای سرپرستی اموال

‹‹ بانکهای تجاری
‹‹ امورمالی مصرف کننده 

‹‹ بیمه
‹‹ سرمایه گذاری بانکی و کارگزاری

‹‹ امور مالی وام
‹‹ اوراق بهادار و مبادالت کاالیی

غذاونوشیدنی
‹‹ محصوالت کشاورزی

‹‹ نوشیدنیهای الکلی
‹‹ خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد غذایی

‹‹ گوشت، ماکیان و لبنیات
‹‹ نوشیدنیهای غیرالکلی

‹‹ غذاهای فراوری شده
‹‹ رستورانها

‹‹ تنباکو
محصوالتبهداشتی

‹‹ بیوتکنولوژی و دارویی
‹‹ خرده فروشان دارو

‹‹ تحویل محصوالت بهداشتی
‹‹ توزیع کنندگان محصوالت بهداشتی

‹‹ مراقبتهای بهداشتی 
‹‹ تجهیزات و وسایل پزشکی

زیرساخت
‹‹ خدمات برق و ژنراتورها

‹‹ مهندسی و خدمات ساخت وساز
‹‹ خدمات گاز و توزیع کنندگان

‹‹ سازندگان خانه
‹‹ امالک و مستغالت

‹‹ خدمات امالک و مستغالت
‹‹ مدیریت پسماند

‹‹ خدمات آب 
منابعتجدیدپذیروانرژیهایجایگزین

‹‹ سوختهای زیستی
‹‹ مدیریت جنگلداری

‹‹ سلولهای سوختی و باتریهای صنعتی
‹‹ خمیر کاغذ و محصوالت کاغذی

‹‹ فناوری خورشیدی و پروژه های توسعه
‹‹ فناوری بادی و پروژه های توسعه

انتقالمنابع
‹‹ هوافضا و دفاع

‹‹ مواد شیمیایی
‹‹ ظروف و بسته بندی

‹‹ تجهیزات برقی و الکترونیکی
‹‹ ماشین آالت و کاالهای صنعتی

خدمات
‹‹ بازاریابی تبلیغاتی
‹‹ کازینو و قماربازی

‹‹ آموزش
‹‹ هتل و پذیرایی

‹‹ امکانات اوقات فراغت
‹‹ رسانه و سرگرمی

‹‹ خدمات حرفه ای و تجاری
فناوریوارتباطات

‹‹ خدمات ساخت الکترونیک و ساخت طراحی اصلی
‹‹ سخت افزار

‹‹ رسانه و خدمات اینترنتی
‹‹ نیمه رساناها

‹‹ نرم افزار و خدمات فناوری اطالعات
‹‹ خدمات مخابراتی

حملونقل
‹‹ حمل ونقل هوایی و تدارکات 

‹‹ خطوط هوایی
‹‹ قطعات خودرو

‹‹ اتومبیل
‹‹ کرایه و اجاره اتومبیل

‹‹ خطوط کشتیرانی مسافری
‹‹ حمل ونقل دریایی

‹‹ حمل ونقل ریلی
‹‹ حمل ونقل جاده ای

Impact-focused methodology -1پانوشتها:

Sustainable Industry Classification System, sasb.org./find-your-industryمنبع:
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استاندارد حسابداری پایداری
دربارههیئتاستانداردهایحسابداریپایداری

بنیاد هیئتاستانداردهایحسابداریپایداری1 (SASB) در سال 2011 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و مستقل استانداردگذار تاسیس شد. ماموریت این 
بنیاد، تهیه و نگهداری استانداردهای خاص صنعت است که به شرکتها در افشای اطالعات مالی بااهمیِت پایداری و سودمند برای تصمیم گیری برای سرمایه گذاران، 

کمک می کند.
بنیاد هیئت اســتانداردهای حسابداری پایداری در یک ساختار راهبری مشابه با ساختار پذیرفته شده به وســیله دیگر نهادهای شناخته شده بین المللی اداره می شود، 
شــاملهیئتاستانداردهایحســابداریمالی2 (FASB) و هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابداری3 (IASB)، که اســتانداردهایی را در زمینه افشا برای 
ســرمایه گذاران تهیه می کند. این ســاختار شــامل یک هیئت مدیره (»هیئت مدیره بنیاد«) و یک هیئت استانداردگذار (»هیئت اســتانداردها« یا »هیئت استانداردهای 
حســابداری پایداری«) است. هیئت استانداردها، استانداردهای حســابداری پایداری را توسعه می دهد، منتشر و نگهداری می کند. بنیاد هیئت، بر راهبرد، امور مالی و 

عملیات کل سازمان نظارت دارد و اعضای هیئت استانداردها را منصوب می کند.
بنیاد هیئت در استانداردگذاری مشارکت ندارد، اما مسئولیت نظارت بر رعایت الزامات فرایندانجام کار به وسیله هیئت استانداردها را بر عهده دارد. بر اساس آن چه در 
مقررات و روشــهای هیئت اســتانداردهای حسابداری پایداری مشخص شده است، فعالیتهای استانداردگذاری این هیئت شفاف است و به دقت فرایند انجام کار، شامل 

مشورتخواهی گسترده از شرکتها، سرمایه گذاران و کارشناسان مرتبط را دنبال می کند.
بنیاد هیئت استانداردهای حسابداری پایداری به وسیله گستره ای از منابع شامل کمکهای بشردوستانه، شرکتها و اشخاص، همچنین از طریق فروش و اعطای امتیاز 
انتشارات، مجموعه های آموزشی و دیگر محصوالت، تامین مالی می شود. بنیاد هیئت استانداردهای حسابداری پایداری هیچ کمک هزینه دولتی دریافت نمی کند و به 

هیچ نهاد دولتی ازجمله هیئت استانداردهای حسابداری مالی، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و هیچ نهاد استانداردگذار مالی و حسابداری وابسته نیست.

36
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مقدمه
حسابداری استانداردهای هیئت استانداردهای هدف

پایداری
واژه از  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت  استفاده 
که  دارد  اشاره  شرکتی  فعالیتهای  از  آن دسته  به  پایداری4، 
یا  کرده  حفظ  را  درازمدت  در  ارزش  خلق  در  شرکت  توانایی 
مدیریت  و  راهبری  پایداری،  حسابداری  می دهد.  افزایش 
از  ناشی  که  می کند،  بازگو  را  اجتماعی شرکت  و  محیطی  آثار 
مدیریت  و  راهبری  همچنین  و  است،  خدمات  یا  کاال  تولید 
در  ارزش  خلق  برای  که  اجتماعی  و  محیطی  سرمایه های 
حسابداری  استانداردهای  هیئت  است.  ضروری  درازمدت 
و  اجتماعی  »محیطی،  عنوان  با  پایداری  واژه  به  پایداری 
راهبری« یا ییاسجی5 (ESG)  نیز رجوع می کند، اگرچه 
هیئت مدیره،  ترکیب  مانند  شرکتی  راهبری  سنتی  مسائل 
استانداردهای  هیئت  استانداردگذاری  فعالیتهای  دامنه  در 

حسابداری پایداری قرار نمی گیرد.
اســتانداردهای هیئت استانداردهای حســابداری پایداری 
برای شناســایی مجموعه ای درکمترین حد از مسائل پایداری 
طراحی شــده اند که، به احتمــال زیاد برعملکــرد عملیاتی یا 
شرایط مالی یک شرکت متعارف در یک صنعت، بدون توجه 
به مکان، اثر می گذارد. اســتانداردهای هیئت استانداردهای 
حســابداری پایــداری بــرای توانمندســازی اطالع رســانی 
درباره عملکرد شرکت در مســائل پایداری در سطح صنعت، 
به شــیوه ای مقرون به صرفه و ســودمند برای تصمیم گیری، 
با اســتفاده از ســازوکارهای موجود برای افشا و گزارشگری، 

طراحی شده اند.
کســب وکارها می تواننــد بــرای شناســایی، مدیریــت و 
اطالع رســانی بهتــر اطالعات پایــداری بااهمیــِت مالی به 
اســتانداردهای  اســتانداردهای هیئــت  از  ســرمایه گذاران، 
حســابداری پایداری اســتفاده کنند. اســتفاده از استانداردها 
ممکن اســت از طریق بهبود شــفافیت، مدیریت ریســک و 
عملکرد، برای کســب وکارها سودمند باشــد. استانداردهای 
هیئت استانداردهای حسابداری پایداری با تشویق گزارشگری 
مقایســه پذیر، یکنواخت و ازنظر مالــی بااهمیت، و درنتیجه 
توانمندســازی ســرمایه گذاران به انجام بهتر سرمایه گذاری و 

اعمال رای دهی، ممکن است  به آنها کمک کند.

استانداردهای هیئت استانداردهای کلی مرور
حسابداریپایداری

مجموعه ای  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت 
صنعت  خاص  پایداری  حسابداری  استاندارد   77 از 
(»استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری پایداری« 
سامانه طبق  که  کرده  تهیه  صنعت«)  »استانداردهای  یا 
 (SICS) پایــداری6  صنعت طبقهبنـــدی
هیئت  استانداردهای  از  کدام  هر  شده اند.  طبقه بندی 
آن  موضوع  صنعت  پایداری،  حسابداری  استانداردهای 
فرضیه ای  هرگونه  شامل  می کند،  توصیف  را  استاندارد 
درباره مدل غالِب کسب وکار و بخشهای صنعت که درگیر 
حسابداری  استانداردهای  هیئت  استانداردهای  هستند. 

پایداری شامل موارد زیر است:
از  درکمترین حد  مجموعه ای  افشا7:  موضوعهای  -1
معقول،  به احتمال  که  صنعت،  خاص  افشای  موضوعهای 
اثرگذاری  چگونگی  از  کوتاه  توصیفی  و  بااهمیت،  اطالعاتی 
شکل  را  ارزش  خلق  بر  موضوع  هر  سوءمدیریِت  یا  مدیریت 

می دهد.
سنجه های  از  مجموعه ای  حسابداری8:  سنجههای  -2
حسابداری کمی و/یا کیفی با قصد اندازه گیری عملکرد در هر 

موضوع شناسایی شده.
یک  با  حسابداری  سنجه  هر  فنی9:  توافقنامههای  -3
تعریفها،  درباره  رهنمودی  که  است  همراه  فنی  توافقنامه 
دامنه، استقرار، تفسیر، و ارائه فراهم می کند، که قصد از همه 
این موارد تهیه معیار مناسب برای اطمینان بخشی به شخص 

ثالث است.
که  سنجه ها  از  مجموعه ای  فعالیت10:  سنجههای  -4
به کارگیری  با قصد  کّمی می کند،  را  مقیاس کسب وکار شرکت 
آنها، به همراه سنجه های حسابداری، در همترازساختن داده ها 

و آسان کردن مقایسه.
اســتانداردهای بهکارگیری رهنمــود افزون برایــن،
رهنمودی  پایداری11،  حسابداری استانداردهای هیئت
کاربردپذیر بــرای اســتفاده در همه اســتانداردهای صنعت 
ارائــه می دهد و به عنوان بخشــی از اســتاندارد درنظر گرفته 
می شــود. به جز مواردی که در توافقنامه های فنِی درج شــده 
در اســتانداردهای صنعت غیرازاین مشــخص شــده باشد، 
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رهنمود درج شده در رهنمود به کارگیری استانداردهای هیئت 
اســتانداردهای حســابداری پایداری، برای تعریفها، دامنه، 
اســتقرار، تفسیر، و ارائه ســنجه ها در استانداردهای صنعت 

کاربرد دارد.
چارچــوب مفهومــی هیئت اســتانداردهای حســابداری 
پایــداری، مفاهیم اصلی، اصول، تعریفهــا و اهدافی را ارائه 
می کند کــه هیئت اســتانداردها را در رویکردش نســبت به 
استانداردگذاری برای حســابداری پایداری، هدایت می کند. 
مقرراتوروشهایهیئتاســتانداردهایحسابداری
پایداری12 بر فرایندهای راهبری و روشهای استانداردگذاری 

تمرکز دارد.
کاربریاستانداردها

با  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت  استانداردهای 
زمینه  در  سرمایه گذاران  به  اطالع رسانی  در  استفاده  قصد 
توانایی  بر  به احتمال  که  شده اند،  تهیه  پایداری  مسائل 
شرکت در خلق ارزش طی درازمدت اثر می گذارند. استفاده 
از استانداردهای حسابداری پایداری داوطلبانه است. شرکت 
مربوط  شرکت  به  استاندارد(ها)  کدام  که  می کند  مشخص 
هستند، کدام موضوعهای افشا برای کسب وکار دارای اهمیِت 
مالی هستند، و کدام سنجه های وابسته به گزارش، الزامات 
شرکت  به طورکلی،  می گیرند13.  درنظر  را  مربوط  قانونی 
حسابداری  استانداردهای  هیئت  استاندارد  از  است  ممکن 
پایداری خاص صنعت اصلی خود، همان طور که در سامانه 
با  کند.  استفاده  پایداری مشخص شده،  طبقه بندی صنعت 
چندین  در  پایدار  کسب وکار  دارای  که  شرکتهایی  حال،  این 
بر  گزارشگری  می توانند  هستند،  یادشده  سامانه  صنعت 
استانداردهای  هیئت  صنعت  استانداردهای  دیگر  اساس 

حسابداری پایداری را در نظر بگیرند.
این بر عهده شــرکت اســت که ابــزاری را تعییــن کند که 
به وســیله آنها، اطالعات هیئت اســتانداردهای حسابداری 
پایداری را به سرمایه گذاران گزارش دهد. یک مزیت استفاده 
از استانداردهای هیئت اســتانداردهای حسابداری پایداری، 
ممکن اســت دستیابی به انطباق با مقررات نظارتی در برخی 
از بازارها باشد. دیگر اطالع رسانیها به سرمایه گذار با استفاده 
از اطالعــات هیئــت اســتانداردهای حســابداری پایداری، 
ممکن اســت گزارشــهای پایداری، گزارشــهای یکپارچه، 

مراکز اطالع رســانی اینترنتی، یا گزارشــهای ســاالنه برای 
سهامداران باشد. هیچ تضمینی وجود ندارد که استانداردهای 
هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، به همه ریسکها یا 
فرصتهای پایدارِی بااهمیِت مالِی منحصر به مدل کسب وکار 

یک شرکت بپردازد.

استانداردحسابداریپایداریصنعتبانکداریتجاری
توصیفصنعت

 بانکهای تجاری سپرده می پذیرند و به اشخاص و شرکتها وام 
می دهند، همچنین در قرض دادن برای زیرساختها، امالک و 
مستغالت و سایر پروژه ها فعالیت می کنند. صنعت بانکداری 
تجاری با ارائه این خدمات، در عملکرد اقتصادهای جهانی و 
در تسهیل انتقال منابع مالی در جهت پربازده ترین ظرفیت، 
نقش مهمی ایفا می کند. نیروی محرک این صنعت، حجم 
و  اقتصادی  محیط  داده شده،  وامهای  کیفیت  سپرده ها، 
نرخهای بهره است. ویژگی دیگر این صنعت، ریسک تطابق 
که  انتظام بخشی  محیط  است.  بدهیها  و  داراییها  نادرست 
صنعت بانکداری تجاری را کنترل می کند، در شروع بحران 
مالی سال 2008 شاهد تغییرات درخورتوجهی بود و هم اکنون 
نیز همچنان در حال تکامل است. این روند و دیگر روندهای 
عملکرد  و  سهامدار  برای  ارزش  بر  می توانند  انتظام بخشی 
پایداری اثر بگذارند. بانکهای تجاری دارای عملیات جهانی، 
باید مقررات جدیدی در حوزه های گزارشگری چندگانه تهیه 
در  به ویژه  می کند،  ایجاد  ابهام  انتظام بخشی  در  که  کنند، 

زمینه کاربرد یکنواخت مقررات جدید.
یادداشت: استانداردهیئتاستانداردهایحسابداری
به   ،(FN-CB) تجاری  بانکهای زمینه در پایداری
خدماتومحصوالتاصلی14 بانکهای تجاری می پردازد 
که  می پذیرد  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت  که 
یکپارچه  مالی  موسسه های  فعالیتهای  همه  است  ممکن 
خدمات  و  سرمایه گذاری  بانکداری  مانند  نگیرد،  دربر  را 
مصرف کننده،  مالی  تامین  رهنی،  مالی  تامین  کارگزاری، 
مدیریت دارایی و خدمات سرپرستی، و بیمه. استانداردهای 
حسابداری جداگانه هیئت استانداردهای حسابداری پایداری 
پایداری برای فعالیت در  در دسترس هستند، که به مسائل 

آن صنایع رسیدگی می کنند.
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موضوعهای افشای پایداری و سنجه های حسابداری صنعت بانکداری تجاری در جدول1 و سنجه های فعالیت صنعت بانکداری تجاری 
درجدول2نشان داده شده است.

جدول1-موضوعهایافشایپایداریوسنجههایحسابداریصنعتبانکداریتجاری

واحدگروهسنجهحسابداریموضوع
کداندازهگیری

امنیت داده

1- تعداد موارد نقض امنیت داده،
2- درصد اطالعات شناسایی پذیر شخصی نسبت به کل موارد نقض،

3- تعداد صاحبان حساب زیر تاثیر قرار گرفته15.
FN-CB-230a.1تعداد، درصد (%)کّمی

ریسکهای  به  رسیدگی  و  شناسایی  در  استفاده  مورد  رویکرد  توصیف 
امنیت داده.

بحث و 
FN-CB-230a.2کاربرد نداردتحلیل

فراگیری مالی و 
ظرفیت سازی 

برنامه های  واجدشرایط  غیرمعوق  و  معوق  وامهای  مبلغ   -2 و  تعداد،   -1
کّمیطراحی شده برای ارتقای کسب وکارهای کوچک و توسعه انجمنها16.

تعداد، واحد 
FN-CB-240a.1پول گزارشگری

برنامه های  واجدشرایط  غیرمعوق  و  معوق  وامهای  مبلغ   -2 و  تعداد،   -1
کّمیطراحی شده برای ارتقای کسب وکارهای کوچک و توسعه انجمنها.

تعداد، واحد 
FN-CB-240a.2پول گزارشگری

تعداد حسابهای جاری خرد بدون هزینه، تامین شده برای مشتریانی که 
استفاده  خود  حسابهای  از  یا  بوده اند  بانکی  حساب  بدون  این  از  پیش 

نمی کرده اند.
FN-CB-240a.3تعدادکّمی

تعداد شرکت کنندگان در برنامه سوادمالی برای مشتریانی که پیش از 
این حساب بانکی نداشته اند، یا از حسابهای خود استفاده نمی کرده اند، 

یا خدمتی به آنها ارائه نمی شده است17 .
FN-CB-240a.4تعدادکّمی

منظورکردن عوامل 
محیطی، اجتماعی، 
و راهبری در تحلیل 

اعتباری

کّمیمشموالن اعتبار تجاری و صنعتی، برحسب صنعت.
واحد پول 
FN-CB-410a.1گزارشگری

محیطی،  عوامل  منظورکردن  در  استفاده  مورد  رویکرد  توصیف 
اجتماعی و راهبری در تحلیل اعتباری.

بحث و 
FN-CB-410a.2کاربرد نداردتحلیل

اخالق کسب وکار

جمع مبلغ زیانهای پولی درنتیجه اقدام قانونی همراه با تقلب، معامالت 
نهانی، ضدانحصار، ضد رفتار رقابتی، دستکاری بازار، سوءاستفاده، یا 

دیگر قوانین و مقررات مربوط به صنعت مالی18.
کّمی

واحد پول 
FN-CB-510a.1گزارشگری

بحث و توصیف سیاستها و رویه های افشاگری.
FN-CB-510a.2کاربرد نداردتحلیل

مدیریت ریسک نظام مند

FN-CB-550a.1امتیاز مبنا (bps)کّمیامتیاز متعلق به بانک جهانی بااهمیِت نظام مند19 (G-SIB)، برحسب گروه بندی20. 

توصیف رویکرد مورد استفاده در منظورکردن نتایج آزمونهای اجباری 
و داوطلبانه تنش، درمورد برنامه ریزی کفایت سرمایه، راهبرد شرکتی 

درازمدت، و دیگر فعالیتهای کسب وکار.
بحث و 
تحلیل

FN-CB-550a.2کاربرد ندارد 

جدول2-سنجههایفعالیتصنعتبانکداریتجاری

واحدگروهسنجهفعالیت
کداندازهگیری

کّمی1- تعداد، و 2- ارزش حسابهای جاری و پس انداز بر حسب قسمت: الف) شخصی، و ب) کسب وکار کوچک.
تعداد، واحد پول 

FN-CB-000.Aگزارشگری

کّمی1- تعداد، و 2- ارزش وامها برحسب قسمت: الف) شخصی، ب) کسب وکار کوچک، و پ) شرکت21.
تعداد، واحد پول 

FN-CB-000.Bگزارشگری
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جدول3-موضوعهایافشایپایداریوسنجههایحسابداریصنعتبیمه

گروهسنجهحسابداریموضوع
واحد

کداندازهگیری

اطالعات شفاف و توصیه 
منصفانه برای مشتریان

فراگیری مالی و 
ظرفیت سازی 

جمع مبلغ زیان پولی درنتیجه اقدام قانونی همراه با بازاریابی و اطالع رسانی 
کّمیاطالعات مرتبط با محصول بیمه ای به مشتریان جدید و بازگشتی22.

واحد پول 
FN-IN270a.1گزارشگری

FN-IN-270a.2نرخکّمینرخ شکایتها به ادعاهای خسارت.

FN-IN-270a.3نرخکّمینرخ نگهداشت مشتری.

درباره  مشتریان  به  آگاهی دادن  در  استفاده  مورد  رویکرد  توصیف 
محصوالت.

بحث و 
FN-IN-270a.4کاربرد نداردتحلیل

منظورکردن عوامل 
محیطی، اجتماعی، 

و راهبری در مدیریت 
سرمایه گذاری

واحد پول کّمیکل داراییهای سرمایه گذاری شده، برحسب صنعت و طبقه دارایی.
FN-IN-410a.1گزارشگری

توصیف رویکرد مورد استفاده در منظورکردن عوامل محیطی، اجتماعی، 
و راهبری در فرایندها و راهبردهای مدیریت سرمایه گذاری.

بحث و 
FN-IN-410a.2کاربرد نداردتحلیل

سیاستهای طراحی شده 
برای تشویق رفتار 

مسئوالنه

واحد پول کّمیحق بیمه های خالص صادرشده مرتبط با کارایی انرژی و فناوری کم کربن.
FN-IN-410b.1گزارشگری

بحِث محصوالت و/یا ویژگیهای محصول که مشوق سالمت، 
ایمنی، و/یا اقدام و/یا رفتار محیطی مسئوالنه است.

بحث و 
FN-IN-410b.2کاربرد نداردتحلیل

ریسک محیط زیست

بیشترین زیان ممکن23 (PML) برای محصوالت بیم  شده در اثر 
واحد پول کّمیبالیای طبیعی مربوط به آب وهوا24.

FN-IN-450a.1گزارشگری

از  بیمه ای  پرداختهای خسارت  به  نسبت دادنی  پولی  زیانهای  مبلغ  جمع 
1) بالیای طبیعی نمونه یابی شده، و 2) بالیای طبیعی نمونه یابی نشده، 
براساس نوع رویداد و قسمت جغرافیایی (خالص و قبل از بیمه اتکایی)25.

واحد پول کّمی
FN-IN-450a.2گزارشگری

توصیف رویکرد مورد استفاده در منظورکردن ریسکهای محیطی در 
1) فرایند پذیرش تعهد قراردادهای فردی و 2) مدیریت ریسکهای 

در سطح موسسه و کفایت سرمایه.

بحث و 
FN-IN-450a.3کاربرد نداردتحلیل

مدیریت ریسک نظام مند

برای  گروه 1) کل خطر ممکن  برحسب  درمعرض خطر  ابزار مشتقه 
ارزش  کل   (2 نمی شود،  تسویه  مرکزی  به صورت  که  مشتقه  ابزار 
منصفانه وثیقه پذیرفتنی ثبت شده در اتاق تسویه مرکزی26، و 3) کل 

خطر ممکن برای اوراق مشتقه تسویه شده مرکزی.

واحد پول کّمی
FN-IN-550a.1گزارشگری

واحد پول کّمیکل ارزش منصفانه دارائیهای درگرو اوراق بهادار استقراضی.
FN-IN-550a.2گزارشگری

به  مربوط  خطرهای  مدیریت  در  استفاده  مورد  رویکرد  توصیف 
نقدینگی و سرمایه همراه با فعالیتهای غیربیمه ای نظام مند.

بحث و 
FN-IN-550a.3کاربرد نداردتحلیل

جدول4-سنجههایفعالیتصنعتبیمه

دستهسنجهفعالیت
واحد

کداندازهگیری

FN-IN-000.Aتعدادکّمیتعداد بیمه نامه های معتبر، برحسب قسمت: 1) اموال و حوادث، 2) عمر، 3) بافرض بیمه اتکایی27.
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استانداردحسابداریپایداریصنعتبیمه
توصیفصنعت

صنعت بیمه هم محصوالت سنتی و هم غیرسنتی مرتبط بابیمه را ارائه 
بیمه اتکایی  و  حوادث،  عمر،  اموال،  شامل  سنتی  بیمه  انواع  می کند. 
سندانتقال  ساالنه،  مستمری  دربرگیرنده  غیرسنتی  محصوالت  است. 
ریسِک جایگزین، و ضمانتهای مالی است. شرکتهای فعال در صنعت 
بیمه  شرکتهای  می کنند.  شرکت  نیز  امالک  در  سرمایه گذاری  در  بیمه 
به طور معمول در یک قسمت از صنعت فعالیت می کنند، مانند اموال و 
حوادث، اگرچه برخی شرکتهای بزرگ بیمه با عملیاِت متنوع نیز وجود 
تقسیم بندی  سطح  براساس  است  ممکن  شرکتها  به طورمشابه،  دارند. 
بزرگ  شرکتهای  حالی که  در  باشند.  داشته  فرق  هم  با  نیز  جغرافیایی 
ممکن است پذیرش تعهد حق بیمه  در چندین کشور را بر عهده بگیرند، 
فعالیت  منطقه ای  یا  ملی  سطح  در  کلی  به طور  کوچکتر  شرکتهای 
سرمایه گذاری  درامد  و  تعهد،  پذیرش  درامد  بیمه ها،  حق  می کنند. 
خسارت  ادعای  پرداخت  درحالی که  می شوند،  صنعت  رشد  موجب 
بیمه درخورتوجه ترین هزینه و منبع ابهام درباره سود را ایجاد می کند. 
انتقال،  که  می کنند  فراهم  را  خدماتی  و  محصوالت  بیمه  شرکتهای 
برای  که  می سازد،  ممکن  را  ریسک  به اشتراک گذاری  و  یکجاکردن، 
طریق  از  بیمه  شرکتهای  است.  ضروری  اقتصاد،  مناسب  عملکرد 
محصوالت خود، ممکن است نوعی مسئله فکری ایجاد کنند و موجب 
درنتیجه  و  شوند  مبنا  عملکرد  و  رفتار  بهبود  درجهت  مشوق  کاهش 
با  مشابه  به طور  بیمه  شرکتهای  کنند.  مشارکت  پایداری  پیامدهای  در 
مالی  بازار  و  اعتبار  به  وابسته  ریسکهای  با  مالی،  موسسه های  سایر 
روبرو هستند. در داخل صنعت، شرکتهایی که در فعالیتهای غیرسنتی 
اعتباری28  نکول تهاتر پوشش شامل  دارند،  شرکت  غیربیمه ای  یا 
به عنوان  انتظام بخشی  مراجع  به وسیله  بدهی،  امنیت  بیمه  و   (CDS)

شناخته  مالی  بازار  توسعه  به  نسبت  بیشتر  آسیب پذیری  با  شرکتهایی 
شده اند، و درنتیجه به احتمال بیشتر، به ریسک نظام مند کمک کرده یا 
آن را تقویت می کنند. درنتیجه، شرکتهای بیمه با احتمال برگزیده شدن 
به عنوان موسسه های مالی بااهمیِت نظام مند روبرو هستند، که آنها را 

با انتظام بخشی و نظارت افزوده مواجه می کند.
یادداشت: سنجه های حسابداری برای مسائل بااهمیِت پایداری وابسته 
به مقررات بیمه سالمت، در استاندارد صنعت مراقبتهایبهداشتی29 
شده  مشخص  پایداری  حسابداری  استانداردهای  هیئت   (HC-MC)

است.
موضوعهای افشــای پایداری و سنجه های حسابداری صنعت بیمه در 
جدول3و ســنجه های فعالیت صنعت بیمه در جدول4نشان داده شده 

است.

پانوشتها:
1- SASB
2- FASB
3- IASB
4- Sustainability
5- Environmental, Social and Governance
6- Sustainable Industry Classification System
7- Disclosure Topics
8- Accounting Metrics
9- Technical Protocols
10- Activity Metrics
11- SASB Standards Application Guidance
12- SASB Rules of Procedure
13- قصد از اســتانداردهای هیئت اســتانداردهای حســابداری پایــداری، جایگزینی 
هیچیک از الزامات قانونی یا نظارتی نیست، که ممکن است به عملیات واحد گزارشگر 

کاربردپذیر باشد، و در واقع نمی تواند باشد. 
14- Pure Play
15- افشا باید شامل توصیفی از اقدام اصالحی پیاده شده در پاسخ به موارد نقض امنیت داده باشد. 
16- افشــا بایــد شــامل توصیفــی از چگونگــی ادغام نتایج رســیدگی طبــق قانون
ســرمایهگذاریدوبــارهدرجامعهمحلــی (CRA) در راهبرد فراگیــری مالی و 

ظرفیت سازی باشد.
17- افشا باید شامل توصیفی از برنامه سواد مالی باشد.

18- واحــد تجاری باید به صورت روشــن ماهیت، مضمون، و هرنــوع اقدام اصالحی 
انجام شده درنتیجه زیانهای اعتباری را توصیف کند.

19- Global Systemically Important Bank 
20- واحــد تجاری باید توصیــف کند که آیا امتیــاز متعلق به بانِک جهانــِی با اهمیِت 
نظام مند، به وسیله واحد تجاری محاسبه شده و یا از مراجع نظارتی به دست آمده است، 

و آیا واحد تجاری ملزم است که داده های مبنا را به مراجع نظارتی گزارش کند.
21- وامهای رهنی و همچنین وامهای اعتباری گردان از دامنه افشا خارج خواهند بود.
22- واحد تجاری باید به روشنی ماهیت، مضمون، و هرگونه اقدام اصالحی انجام شده 

درنتیجه زیانهای پولی را توصیف کند.
23- Probable Maximum Loss
24- واحد تجاری باید نمایشنامه مورد اســتفاده مرتبط با آب وهوا، شامل عوامل ثابت 
مهم درونداد، فرضیه ها و مالحظات، گزینه های تحلیلی، و قالب زمانی، در محاســبه 

بیشترین زیان ممکن را توصیف کند.
25- واحد تجــاری باید چگونگی پیامدهــای مرتبط با تغییر آب وهــوا، و تغییرپذیری 
زیانهای مرتبــط با هوا بر هزینه تجدیدبیمه و رویکرد واحد تجاری در انتقال ریســک 

ازطریق بیمه، تاثیر می گذارد. 
26- Central Clearinghouse
27- واحــد تجاری ممکن اســت به عالوه تعــداد بیمه نامه های معتبر را برحســب نوع 

محصول تفکیک کند.
28- Credit Default Swaps
29- SASB Managed Care

منابع:
• SASB, Commercial Banks Sustainability Accounting 
Standards, Industry Standards, Version 2018-10, October 
2018
• SASB, Insurance Sustainability Accounting Standards, 
Industry Standards, Version 2018-10, October 2018
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مدلچندرشتهای
و  که هم خدمات حسابرسی  است  موسسه ای  چندرشته ای  موسسه 
هم سایر خدمات را زیر یک نام تجاری ارائه می کند. در بیشتر مواقع، 
از سایر خدمات با عنوان خدمات غیرحسابرسی یاد می شود و شامل 
خدمات مشورتی غیرمرتبط با حسابرسی و خدماتی است که اهمیت 
بر  آنها  در  که  خدماتی  نمونه،  برای  دارند؛  حسابرسی  برای  زیادی 
رسیدگی به خطرهای خاصی تمرکز می شود که کمیته های حسابرسی 
مالی  صورتهای  حسابرسی  حیطه  از  خارج  ولی  کرده اند،  شناسایی 
سریع  شتاب  با  همگام  چندرشته ای  موسسه های  رشد  هستند. 
این موسسه ها  تغییرها و ماهیت تخصصی کسب وکارهاست. هدف 
سرمایه گذاران  و  مالی  صورتهای  استفاده کنندگان  به  که  است  این 
اطمینان داده شود که اطالعات مالی مطابق با مقررات تهیه شده اند 
در صنایع  که  است  نیازمند تخصص متخصصانی  اغلب  کار  این  که 

گوناگونی کار می کنند.

خدماتغیرحسابرسیدرمقابلخدماتحسابرسی
از آن جاکه آستانه حسابرسی قانونی و معافیت از حسابرسی افزایش 
یافته است، کار حسابرسی سهم کمتری از کل درامد موسسه های 
خدمات حرفه ای را تشکیل می دهد. گزارش شورایگزارشگری
مالیبریتانیــا1 (FRC) سهم درامد موسسه های حسابداری از 
کار حسابرســـی (برای صاحبکاران خدمــات حسابرسی) نسبت 

به  ارائه شده  غیرحسابرسی  خدمات  از  حاصل  درامد  سهم  به 
صاحبکاران خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی را نشان می دهد 
از حق الزحمه های  زیادی  بخش  این جدول،  (جدول1). طبق 
خدمات غیرحسابرسی در واقع از صاحبکارانی دریافت می شود که 
موسسه هیچ خدمات حسابرسی به آنها ارائه نکرده است. خدمات 
غیرحسابرسی ارائه شده به صاحبکاران حسابرسی به نسبت محدود 
است و در حال افزایش نیست. این مسئله تا حدی ناشی از قوانین 
صاحبکاران  به  غیرحسابرسی  خدمات  ارائه  که  است  روبه رشدی 

حسابرسی را محدود می کند.
همچنــان، بحــث در این بــاره ادامــه دارد که آیا این ســطوح 
پذیرفتنی اند یا خیر، ولی تعیین آستانه ای دلخواه، به ویژه در ارتباط 
با صاحبکاران غیرحسابرســی دشوار اســت. همچنین، فرق  بین 
خدمات اطمینان بخشــی (مانند بررســی اجمالی و رعایت) و سایر 
خدمات غیراطمینان بخشی (مانند خدمات مشورتی و امور مشاوره) 
چندان روشــن نیست. بین خدمات حسابرســی و اطمینان بخشی 
تناســبی طبیعی وجود دارد. بنابراین، حسابرســان به طور معمول 
خدمــات اطمینان بخشــی مانند بررســیهای اجمالی نیم ســاله و 
میانــدوره ای یــا بررســی تفصیلی خطر هــای خــاص مربوط به 

کمیته های حسابرسی را به صاحبکاران حسابرسی ارائه می دهند.
  (IFAC)پیمایش سال 2018 فدراسیونبینالمللیحسابداران
از موسسههایحسابرسیکوچکومتوسط (SMPs) نشان داد 

کیفیت حسابرسی 
در

موسسه های چندرشته ای

ترجمه:دکترمهدیناظمیاردکانی 
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که ارائه خدمات مشــورتی و مشاوره افزایش یافته و متنوع شده است. 
بیشتر موسسه ها (51درصد) پیش بینی کردند که، در مقایسه با افزایش 
40درصدی خدمات مالیاتی و افزایش 36درصدی خدمات حسابرسی 
و اطمینان بخشی و نیز خدمات حســابداری، تنظیم صورتهای مالی و 
سایر خدمات غیراطمینان بخشــی، میزان خدمات مشورتی و مشاوره 

طی 12 ماه آینده افزایش متوسط یا چشمگیری خواهد داشت.
در خصوص برداشــت عمومی از نقش موسســه های چندرشته ای، 
طبــق یافته های پیمایشــی درباره انتظارهای عمومی از حسابرســی، 
انجام شــده از سوی انجمنحســابدارانخبرهاسترالیاونیوزلند 
 ،(ACCA) و انجمنحســابدارانخبرهورسمی (CA ANZ)
یک سوم پاسخ دهندگان این دیدگاه را بیان کردند که، با وجود ممنوعیت 
یا محدودیت موجود برای موسســه های حسابرســی بر اساس قوانین 
اســتقالل کنونی، موسســه های حسابرســی بایــد در خصوص نحوه 
حســابداری عملیات تجاری یا در خصوص برنامه ریزی مالیاتی، مجاز 

به ارائه مشورتهای خاص به صاحبکاران حسابرسی باشند.
همچنیــن نتایج نشــان می دهد کــه برای موسســه هایی کــه تنها 
خدمات حسابرســی ارائه می دهند یا برای محدودیــت در ارائه خدمات 

غیرحسابرسی به صاحبکاران غیرحسابرسی، چندان طرفدار وجود ندارد.
در نهایــت، پژوهشــهای مشــترک انجام شــده از ســوی انجمن
حسابدارانخبرهاســکاتلند2 (ICAS) و شورای گزارشگری مالی 
بریتانیا به این نتیجه رســید کــه انجام کارهای غیرحسابرســی باعث 
می شــود کارشناسان »بینش تجاری گســترده تری« پیدا کنند و گستره 
دانش بیشتری در زمینه صنعت به دست آورند و تیم حسابرسی معیاری 

خواهد داشت که صاحبکاران را بر اساس آن مقایسه  کند.
بیشتر شــرکت کنندگان در این مطالعه، ازجمله مدیران ارشد مالی و 
روسای کمیته حسابرســی، حوزه تخصص را عامل مهمی در انتخاب 
موسسه حسابرســی می دانستند. "بدون وجود تیم حسابرسی متوازن، 
منسجم و ســازگار با اندازه و ساختار مناســب که تجربه الزم در حوزه 
صنعت و کسب وکار صاحبکار را داشته باشد و از ترکیب مناسب قابلیتها 
در تمــام حوزه های فنی مربوط برخوردار باشــد، حسابرســی باکیفیت 
 (Bare, Gammie, "بــرای صاحبــکار پیچیده امکان پذیــر نیســت

.Howieson, and Van Staden, 2016)
متخصصان، تخصص شان را، دست کم تا حدی، در هنگام انجام 
کارهــای گوناگــون غیر از کار حسابرســی پــرورش می دهند و حفظ 

چهارموسسهبزرگحسابداریسایرموسسهها

کار حسابرسی برای صاحبکاران حسابرسیکار غیرحسابرسی برای صاحبکاران حسابرسیکار غیرحسابرسی برای صاحبکاران خدمات غیرحسابرسی
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جدول1-سهمدرامدموسسههایحسابداریازکارحسابرسی

منبع: شورای گزارشگری مالی بریتانیا، تحوالت در حوزه حسابرسی(اکتبر 2018)
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می کنند. تجربه تجاری گســترده در حوزه کار صاحبکاران به متخصصان 
کمک می کند که ارزشی بیافرینند که به باور مدیران ارشد مالی و روسای 

کمیته حسابرسی، برای حسابرسی باکیفیت ضروری است.
همه این شواهد نشان می دهد که وجود موسسه های چندرشته ای 
در نظام گزارشــگری بزرگ و روبه تکامل شــرکتها، به رفع یکی از 

نیازهای ارزشمند بازار کمک می کند.

نحوهکارمتخصصانبرحسابرسیهایامروزی
انجام  چندرشته ای  موسسه های  که  پیچیده ای  کار  درک  برای 
انجام  چگونه  و  چیست  مالی  حسابرسی  بفهمیم  باید  می دهند، 
می شود. حسابرسی به معنای ارزیابی مستقل و عینی صورتهای مالی 
اصلی  هدف  است.  مالی  گزارشگری  فرایندهای  و  سازمان  تاریخی 
حسابرسی اظهارنظر درباره مطابقت داشتن گزارش مالی بنگاه تجاری 
بااین حال،  است.  سهامداران  به  کمک  برای  الزم  استانداردهای  با 
حسابرسی همچنین به استفاده کنندگان گسترده تری مانند سازمانهای 
اصلی  چارچوب  می دهد.  اطمینان  مردم  عموم  و  انتظام بخشی 

حسابرسی صورت مالی را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:
مرحله1-فعالیتهایپیشازکاربرنامهریزیوارزیابیخطر

برای تصمیم گیری در خصوص پذیرش صاحبکار حسابرسی جدید 
یا ادامه کار با صاحبکار کنونی، حسابرسان از فرایند پذیرش/استمرار 
گرداوری اطالعات در خصوص  فرایند شامل  این  پیروی می کنند. 
بررسی  نمونه،  برای  سازمان،  کسب وکار  پیچیدگی  و  ماهیت 
سازمان  مدیریت  و  هیئت مدیره  اعضای  صالحیت  و  درستکاری 
است. افزون بر این، حسابرس نیروی کاری الزم برای انجام کار را 
ارزیابی و مشخص می کند که آیا اعضای کادر حسابرسی می توانند 
مقررات مربوط به استقالل و مقررات اخالقی را رعایت کنند یا خیر. 
یا جانبداری  نفوذ  از  به دور  بتواند  حسابرس وقتی مستقل است که 

خارجی، داوری و نتیجه گیری کند.
اگر خطرها برای موسســه ها درخورتوجه باشــد و نتــوان آن را 
کاهــش داد، نباید کار حسابرســی را پذیرفت یا ادامــه داد. وقتی 
موسســه تصمیم به پذیرش یا ادامه حسابرســی می گیرد، قرارداد
حسابرسی3 تهیه می شــود که وظایف و مسئولیتهای حسابرس، 
مدیریــت و ارکان راهبــری و همچنیــن اطالعــات اداری ماننــد 

زمان بندی و حق الزحمه در آن قید می شود.
برنامه ریزی حسابرســی شــامل تدوین راهبرد کلی برای انجام 
حسابرســی اســت. میزان برنامه ریزی الزم با انــدازه و پیچیدگی 

سازمان دردسِت حسابرسی به طور مستقیم تناسب دارد. حسابرس 
درک عمیقی از کســب وکار و صنعت به دســت می آورد و خطرهای 
مربوط به گزارشگری مالی سازمان را ارزیابی می کند. مستندسازی 
فرایندهای کنتــرل داخلی در خصوص کنترلهــای داخلی اصلی و 
ارزیابی خطــر تحریف بااهمیت در صورتهــای مالی بنگاه تجاری 
ضروری اســت. از تمــام این اطالعــات برای طراحــی ماهیت، 

زمان بندی و محدوده حسابرسی استفاده می شود.
مرحله2-برخوردباخطر

در این مرحله، حسابرسی انجام می شود. هدف حسابرسی درواقع کسب 
شواهد مناسب و کافی حسابرسی است تا مبنای معقولی برای اظهارنظر 
حسابرس در این باره وجود داشته باشد که صورتهای مالی سازمان حاوی 
حسابرسی  در  که  کارهایی  کلی،  بیان  به  خیر.  یا  است  بااهمیت  تحریف 

انجام می شوند عبارتند از:
• ارزیابی خط مشیهای حسابداری و براوردهای مهم ارائه شده از سوی مدیریت،
• آزمودن اثربخشی طراحی کنترلهای داخلی و اجرای آن و اعالم نتیجه آزمون،

مالی  صورتهای  در  افشاشده  اطالعات  و  مبالغ  تاییدکننده  شواهد  بررسی   •
سازمان.

در کل، انواع شــیوه های استفاده شده مســتلزم قضاوت است و بسته به 
خطر تحریف بااهمیت و ماهیت بنگاه تجاری تنوع چشمگیری دارد.

مرحله3-تکمیلوگزارشگری
موارد  میزان  و  مالی  صورتهای  ردیفهای  براساس  حسابرسی  گرچه 
افشای مرتبط برنامه ریزی و انجام می شود، ولی حسابرسان در خصوص 
خصوص  در  حسابرسان  می کنند.  اظهارنظر  مالی  صورتهای  کلیت 
در  نمی کنند.  اظهارنظر  افشا  موارد  یا  مانده حسابها  معامله ها،  تک تک 
آیا شواهد  ارزیابی می شود که  مرحله تکمیل حسابرسی به طور معمول 

حسابرسی مناسب و کافی برای اظهارنظر به دست آمده است یا خیر.

متخصصاندرچهبخشیازهرمرحلهرویصورتهایمالیکارمیکنند؟
در  که  دارند  نقش  مراحل حسابرسی  از  بخش  آن  در  متخصصان 
یا ذهنی وجود دارد که شاید مورد مهمی در  آنها، مسائل پیچیده 
صورتهای مالی باشد و ارزیابی شان به مهارت  یا دانش خاصی نیاز 
کافی در  برای کسب شواهد حسابرسی  باشد. ممکن است  داشته 
خصوص برخی دسته های معامله ها، مانده حسابها و موارد افشای 
مشهود  مهارتهای  باشد، چون  نیاز  متخصصان  کمک  به  مرتبط، 
از متخصصان »عمومی« حسابرسی  و تخصص خاصشان مفیدتر 
به  است. ماهیت، زمان بندی و میزان تنوع کار متخصصان بسته 
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برخی  جدول2  است.  متفاوت  کار حسابرسی  یگانه  جنبه های 
در  می توانند  متخصصان  آن،  در  که  می دهد  نشان  را  نمونه ها 

حوزه ها یا ردیفهای خاِص صورتهای مالی نقش داشته باشند.

کارشناسانداخلیدرمقابلکارشناسانمستقل
در حوزه ای  که  گفته می شود  یا سازمانی  فرد  به  »کارشناس حسابرس« 
به غیراز حسابداری یا حسابرسی تخصص دارد و حسابرس از کارش در 
آن حوزه استفاده می کند تا به شواهد مناسب کافی در زمینه حسابداری 
دست یابد. کارشناس حسابرس ممکن است کارشناس داخلی حسابرسی 
(شریک یا کارمند، ازجمله کارمند موقت موسسه حسابرسی یا موسسه ای 

شبکه ای) یا کارشناس مستقل حسابرسی باشد.
با بررســی نمونه ای از حسابرســیهای موسســه های شبکه ای بزرگ 
جهانی که از ســویهیئتنظارتبرحسابداریشرکتهایسهامی
عامامریکا4 (PCAOB) برای بازرســی انتخاب شــده بودند، معلوم 
شد که حسابرســها در حدود 90درصد از حسابرســیها، دست کم از یک 

متخصــص اســتفاده می کنند. در این مــوارد، به صــورت میانگین پنج 
متخصــص روی هر حسابرســی و به صورت میانگیــن، متخصصان دو 
حوزه روی هر حسابرســی کار می کنند. تمام متخصصان در نمونه مورد 

بررسی از سوی حسابرس استخدام شده بودند.
ســازمانرقابتوبازارهایبریتانیــا5 (CMA) تصدیق 
تــا 20درصــِد  در 10  کــه موسســه های حسابرســی  می کنــد 
 (FTSE 350)350حسابرسیهای شرکتهای شاخص فوتسی
متکی به نظر کارشناس بوده اند، که میزان زیادی از کار تخصصی 
اســت که باید برون سپاری شود یا درون موسسه ای باقی بماند که 

تنها حسابرسی انجام می دهد.
پژوهشهای انجام شده از سوی انجمن حسابداران خبره اسکاتلند 
و شــورای گزارشــگری مالی بر استفاده از کارشناســان داخلی برای 
"اطمینان از سازگاربودن رویکرد و پایبندی به تعهدهای محرمانگی" 
مهر تایید می زنــد. این پژوهش در ادامه نشــان می دهد که حضور 
دائمــی کارشناســان در درون موسســه تنهــا با هدف پشــتیبانی از 

نظرمتخصصدرخصوصماندهحسابیخاصحوزهکارشناسی نوعمتخصص

محیطزیست      زمین شناس                 ارزیابی تعهدها و هزینه های پاکسازی محل

وکیل              تفسیر قراردادها، حقوق و مقررات نظارتی/حقوقی  

قراردادهایساختمانی     مهندس                 اندازه گیری کار تکمیل شده جهت شناخت درامد

کارشناس بیمه           محاسبه بدهیهای مربوط به قراردادهای بیمه و حقوق بازنشستگی کارمندان   بازنشستگی/بیمه

مشاور مالیاتی           تجزیه وتحلیل مسائل پیچیده یا غیرعادی رعایت قوانین مالیاتی مالیات    

کارشناس رایانه           استخراج و تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون کنترلهای مبتنی بر فناوری اطالعات   سامانههایاطالعاتی

امالکومستغالت     قیمت گذاری                 ارزشگذاری زمین و ساختمانها

جدول2-نقشمتخصصاندرحوزههایمتفاوت
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 (Bare, Gammie, حسابرســی، »یک مدل پایدار کسب وکار« نیست
.Howieson, and Van Staden, 2016)

همنشینیبینالمللیمراجعمســتقلنظارتبرحسابرسی6 
(IFIAR) نیز از به کارگیری کارشناسان درون سازمانی حمایت می کند 
و می گوید موسسه ها برای بهبود کیفیت حسابرسی باید این موضوع را 
بررســی کنند. گزیده مطلب زیر برگرفته از گزارش پیمایش یافته های 

بازرسی سال 2014 است و در گزارش سال 2015 تکرار شده است:
تا  کنند  بررسی  را  خود  انسانی  منابع  ساختارهای  باید  "موسسه ها 

و  تخصص  دارای  افراد  به  دسترسی شان  تضمین  برای  آیا  ببینند 
روزافزون،  پیچیدگی  با  حسابرسیهای  انجام  برای  مناسب  تجربه 
الزامهای  روزافزوِن  پیچیدگی  خیر.  یا  است  نیاز  تغییرهایی  به 
درباره  قضاوتها  و  شرکتها  تجاری  مدلهای  مالی،  گزارشگری 
کارکنان  به  حسابرسیها  که  معناست  به این  حسابداری  براوردهای 
از  بسیاری  دارند.  نیاز  گسترده  تخصص  و  باتجربه   حسابرسی 
حسابرسیها شامل کارشناسان گوناگونی مانند متخصص ارزشیابی، 
بیم سنجها، زمین شناسها و متخصصان در حوزه های مرتبط با ابزار 

.(IFIAR, 2016) "مالی و فناوری اطالعات هستند

مشارکتدرکیفیتحسابرسی
از دیدگاه هیئتاستانداردهایبینالمللیحسابرسیواطمینانبخشی7 
گزاره »کیفیت حسابداری« عناصری اصلی دارد که محیطی   ،(IAASB)
بیشینه  را  باکیفیت  مستمر حسابرسیهای  ارائه  احتمال  که  می کند  ایجاد  را 
می سازد. چارچوب کیفیت حسابرسی این هیئت، درونداد، فرایند و برونداد 
حسابرسی  کیفیت  بهبود  در  که  را  عناصر  این  بین  متقابل  اثر  همچین  و 

دخیل اند، در نظر می گیرد.
بیشــتر پژوهشــهای با داوری همپیشــگان بــه افزایش کیفیت 
حسابرسی در مواردی اشــاره می کنند که در آنها، موسسه هردوی 
خدمات حسابرسی و خدمات غیرحسابرسی ارائه می کند، چون اجازه 
اشــتراک گذاری تخصص و نظامها را فراهم می سازد. پژوهشگران 
این مزیت را به عوامل گوناگونی مانند انتقال دانش نسبت می دهند 
که در آن، حسابرسان از دانش همکاران چند رشته ای بهره می برند، 
و برعکس. منابع مطالعاتی، شــامل پژوهشــهای چنددهه اخیر، 
نشــان می دهد که جداسازی خدمات حسابرســی و غیرحسابرسی 
مانعــی در برابر تاثیــرات خارجی مثبت این دو، بریکدیگر اســت. 
تعداد محدودی از مقاله ها اشاره می کنند که، پس از نقطه ای معین، 
وابستگی مالی ممکن است تهدیدی برای استقالل به وجود آورد. 
با این حال، قوانینی برای رسیدگی به این خطرها وجود دارد که در 

ادامه این مقاله به آنها می پردازیم.
مقاله ای که در مجلهبینالمللیقانونواقتصاد8 منتشر شده است 
اشاره می کند که ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی 
به وســیله حسابرسان، هزینه کل را کاهش و صالحیت فنی را افزایش 
می دهد و انگیزه رقابت شــدیدتر را ایجاد می کند. افزون بر این، این 
خدمات کیفیت کار حسابرسی و »استقالل فکری« حسابرس را تهدید 
نمی کند (در واقع حســابرس می تواند نگرش غیرجانبدارانه خودش را 
در کل فرایند حسابرســی حفظ کند). در حالی که »استقالل ظاهری« 

وابسته به برداشت دیگران از این استقالل است.
پژوهــش لنوکس (Lennox, 2016) نشــان داد که محدودیتهای 
اعمال شــده از سوی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام 
امریکا در سال 06-2005 در زمینه مشورتهای مالیاتی تاثیری بر کیفیت 
حسابرسی نداشته اســت. در این پژوهش کیفیت حسابرسی بر اساس 
تعداد خطاهای گزارش شــده ای اندازه گیری شــد که سبب تجدید ارائه 
صورتهای مالی و نواقص در اظهارنامه مالیاتی می شوند. پژوهش اخیر 
ســیکونتهوهمکاران (Ciconte et al., 2017) نشان می دهد که 
وقتی موسسه حسابرســی خدمات غیرحسابرسی نیز ارائه می کند بنگاه 

تجاری حسابرسی شده نیز از جنبه افزایش سوداوری بهره می برد.
براســاس مقاله ای درمجلهبینالمللیپژوهشهایبازرگانی9، 
تصمیم کمیســیون اروپا برای تنظیم مقررات مربوط به موسسه های 
چندرشــته ای، به جای افزایش کیفیت حسابرســی، منجر به افزایش 

هزینه های معامله شده است.
همچنین سال گذشته، دفتر موسسهکیپیامجی (KPMG) در 
بریتانیا اعالم کرد که دیگر خدمات غیرحسابرســی را به صاحبکاران 
حسابرسی عضو شاخص فوتسی 350 ارائه نمی کند. از آن زمان، این 
موسسه بخش حسابرسی خود را از نو سازماندهی کرده به گونه ای که 
ســاختار عملکرد مدیریتی و راهبری آن بیشتر از هم جدا شده است. 
دفتر موسســه پیدبلیوسی (PwC) در بریتانیا نیز قصد دارد که کار 
خود را به دو بخش تقسیم کند: تمرکز بر حسابرسی مستقل و تقویت 

راهبری آن با استفاده از اعضای مستقل غیراجرایی هیئت مدیره.
با این حال، شواهد یادشده نشان می دهد که همچنان ابهام زیادی در این 
باره وجود دارد که آیا جلوگیری از ارائه خدمات غیرحسابرسی به صاحبکاران 
حسابرســی در درازمــدت باعث حسابرســی باکیفیت (به ویژه حسابرســی 

باکیفیت بنگاه های تجاری بزرگ و پیچیده با منافع عام) می شود یا خیر؟

مقررات
در موسسه چندرشته ای، خطر های تضاد منافع باید به دقت ارزیابی شود 
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و کاهش یابد. طی دودهه گذشته، پاسخ به این موضوع تدوین قوانین 
ارائه آن دسته از خدمات  گسترده ای بوده است که در اصل تنها اجازه 
حسابرس  استقالل  برای  تهدیدی  که  می دهند  را  غیرحسابرسی 
به وجود نمی آورند. ازجمله این قوانین می توان به موارد زیر اشاره کرد.

بینالمللی
(شامل  حرفه ای  حسابداران  برای  بین المللی  اخالقی  اصول  آیین   •
در  گسترده ای  مفاد  حاوی  استقـــالل):  بیــن المللی  استانــداردهای 
خصوص استقالل حسابرسان است. این مفاد ترکیبی از اصول فراگیر 
(برای  خاص  مفاد  و  مفهومی)  چارچوب   ،120 بخش  نمونه،  (برای 
آیین  است.  غیراطمینان بخشی)  خدمات  مفاد   ،600 بخش  نمونه، 
شناسایی،  برای  موسسه ها  که  می کند  مشخص  را  رویکردی  اخالقی 
ارزیابی و کاهش تهدیدهای استقالل حسابرس ناشی از ارائه خدمات 
غیرحسابرسی به صاحبکاران حسابرسی باید به کار بگیرند. خالصه ای 
آیین  در  که  عام  سهامی  تجاری  بنگاه های  برای  ممنوع  خدمات  از 
اخالقی آمده در مرکز اطالع رسانی هیئتاستانداردهایبینالمللی

اخالقحرفهایبرایحسابداران10 (IESBA) در دسترس است.
اخالق حرفه ای  بین المللی  استانداردهای  در سپتامبر 2018، هیئت   •
خدمات  مفاد  کامل  بررسی  برای  را  پروژه ای  حسابداران  برای 
از  آگاهی  با  پروژه  این  کرد.  تایید  یادشده  آیین  غیراطمینان بخشی 
انتظام بخشی،  ازجمله دغدغه های سازمانهای  دغدغه های ذینفعان، 
قصد داشت که اطمینان به استقالل موسسه های حسابرسی را افزایش 
دهد. این پروژه بیشتر درباره خدماتی شفاف سازی می کند که موسسه ها 
می توانند به صاحبکاران حسابرسی ارائه دهند. برای نمونه، اصالحات 
احتمالی آیین یادشده (از میان اصالحاتی که به تازگی درباره شان بحث 

شده) شامل موارد زیر است:
خدمات  از  آن دسته  ارائه  از  را  موسسه ها  که  جدیدی  الزام  درج   -
صاحبکاران  مورد  در  است  ممکن  که  می کند  منع  غیراطمینان بخشی 
حسابرسی که بنگاه های تجاری با منافع عام هستند، خطر خودبینی در 

تجدیدنظر را ایجاد کند. 
مسائل  برخی  افشای  به منظور  موسسه ها  برای  جدیدی  الزام  درج   -
در خصوص خدمات غیرحسابرسی که به صاحبکاران حسابرسی ارائه 

می شود، ازجمله حق الزحمه های دریافتی بابت این خدمات.
تجاری  بنگاه  که  حسابرسی  صاحبکار  برای  جدیدی  الزام  درج   -
شامل  غیرحسابرسی  به خدمات  مربوط  مسائل  تا  است،  عام  سهامی 
پیش تاییدیه دریافت خدمات غیرحسابرسی را به اطالع ارکان راهبری و 

کمیته های حسابرسی برساند.
•استانداردبینالمللـــیحسابرسی620 (ISA 620) باعنوان 

مسئولیتهای  به  استاندارد  این  کارشناس«:  کار  نتایج  از  »استفاده 
غیراز  تخصصی  حوزه  در  سازمان  یا  فرد  کار  قبال  در  حسابرس 
حسابرسی یا حسابداری می پردازد، وقتی که این کار به حسابرس کمک 

می کند شواهد کافی و مناسب در زمینه حسابرسی به دست آورد.
استرالیا

(شامل  حرفه ای  حسابداران  برای  اخالقی  اصول  آیین   •
هیئت سوی  از  تدوین شده  استقالل)  استانداردهای 
 :(APESB) استانداردهایاخالقیوحرفهایحسابداری

مطابق با الزامهای آیین اخالقی بین المللی است.
از  تدوین شده   (ASA 620) استانداردحسابرسی620   •
اطمینانبخشی  و حسابرسی استانداردهای هیئت سوی 
(AUASB) با عنوان »استفاده از نتایج کار کارشناس«: مطابق 

با الزامهای آیین بین المللی است.
• قانونشرکتهامصوبسال1002: استانداردهای حسابرسی 
و الزامهای استقالل موجود در استانداردهای اخالقی را الزم االجرا 
می کند و شامل الزامهای سخت گیرانه تر در زمینه تغییر حسابرس، 
آزمون تضاد منافع و محدودیتهای مربوط به رابطه بین سازمانهای 

حسابرسی شده و موسسه حسابرسی است.
زالندنو

»آیین  عنوان  با   (PES 1)  1 اخالقی و حرفهای استاندارد  •
اصول اخالقی بین المللی برای متخصصان اطمینان بخشی (شامل 
استانداردهای استقالل)« تدوین شده از سویهیئتاستانداردهای
حسابرسیواطمینانبخشیزالندنو (NAAuASB): مطابق 

با الزامهای آیین اخالقی بین  المللی است.
• استانداردبینالمللیحسابرسی620 (ISA 620) هیئت 
 « عنوان  با  زالندنو  اطمینان بخشی  و  استانداردهای حسابرسی 
استفاده از نتایج کار کارشناس«: مطابق با الزامهای آیین اخالقی 

بین  المللی است.
 :(FRA 2013) 2013قانونگزارشگریمالیمصوبسال •
اخالقی  و  حرفه ای  استانداردهای  و  حسابرسی  استانداردهای  به 
اطمینان بخشی  متخصصان  برای  که  می دهد  قانونی  قدرت 

کاربردپذیر است.
امریکا

خدمات  انواع   :(SOX 2002) 2002 ساربنز-آکسلی قانون  •
به  می توانند  حرفه ای  خدمات  موسسه های  که  غیرحسابرسی 
تایید  الزام  و  می سازد  محدود  را  کنند  ارائه  حسابرسی  صاحبکاران 
کمیته حسابرسی و تعهد شرکت به موارد افشا را در خصوص خدمات 
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حسابرسی و غیرحسابرسی تحمیل می کند.
بر  نظارت  هیئت   (AS 1210)  1210 حسابرسی استاندارد  •
کار  از  »استفاده  عنوان  با  امریکا  عام  سهامی  شرکتهای  حسابداری 
می کنند  استفاده  متخصصان  کار  از  که  حسابرسانی  برای  متخصص«: 

رهنمودهایی ارائه می دهد.
بریتانیا/اروپا

خدمات  خاص،  مالیاتی  خدمات  ازجمله  خدمات،  سیاه«  »فهرست   •
حقوق ودستمزد، و تبلیغ، معامله یا پذیره نویسی سهام در بنگاه تجاری 
حسابرسی شده، که موسسه حسابرسی یا شبکه آن مجاز نیست در طول 

حسابرسی، یا در سال مالی پیش از حسابرسی ارائه کند.
• تعیین ظرفیت برای میزان خدمات غیرحسابرسی که موسسه حسابرسی 
می تواند به صاحبکار حسابرسی بنگاه با منافع عام، ارائه کند. براساس 
حق الزحمه  میانگین  70درصد  از  نباید  خدمات  هزینه  ظرفیت،  این 
پرداختی بابت حسابرسی قانونی بنگاه تجاری حسابرسی شده (و دیگر 

تعهدهای مربوط) در 3 سال مالی آخر بیشتر شود.
و  حقوق  که  می کند  تضمین  اخالقی  استانداردهای  همچنین   •
خدمات  متقابل  فروش  محل  از  نمی تواند  حسابرسی  شریک  مزایای 

غیرحسابرسی در نظر گرفته شود.
• در ژوئیه 2019، شورای گزارشگری مالی بریتانیا تغییرهایی را برای 
استانداردهای اخالقی و حسابرسی بریتانیا پیشنهاد کرد. فهرست بسیار 
غیرحسابرسی  خدمات  فهرست  جایگزین  مجاز،  خدمات  از  کوتاه تری 
ممنوعه ای شد که موسسه حسابرسی می تواند به صاحبکاران حسابرسی 
که بنگاه تجاری با منافع عام هستند، ارائه کند. تمام این خدمات »ارتباط 
نزدیکی« با حسابرسی دارند یا بر اساس قانون و مقررات جزو فهرست 

قرار گرفته اند. امکان ارائه سایر خدمات وجود ندارد.

فرهنگوراهبری
به کل درامد در موسسه های  از حسابداری  با کمترشدن نسبت درامد حاصل 
انگیزه  آیا ساختار موسسه ها  این است که  بزرگ، پرسشی که مطرح می شود 
راهبری  و  فرهنگ  خیر؟  یا  می کند  فراهم  باکیفیت  حسابرسی  برای  کافی 
شرکتی جهت ایجاد مشوقهای مناسب برای کیفیت حسابرسی ضروری است.

بررســی موضوعی شورای گزارشگری مالی بریتانیا گوشه ای از اقدامی را 
نشــان می دهد که برای ایجاد، ترویج و تزریق فرهنگ ارائه حسابرسیهای 
همواره باکیفیت در موسسه های حسابرسی بزرگ انجام می شوند. شواهدی 
وجود دارد که نشــان می دهد موسســه ها برای فرهنگ ســازی در سراســر 
موسسه، مانند ایجاد چارچوبهای پاسخگویی و فرایندهایی برای جلوگیری 
از کار یــا رفتــار بی کیفیت، زمان و تــالش زیادی را اختصــاص می دهند. 

یافته های اصلی عبارتند از:
برای کل موسسه  رفتارهای تشویق شده)  و  ارزشها  الف- فرهنگ (هدف، 

چندرشته ای طراحی شده است،
ب - حسابرسی محور اصلی خدمات تمام موسسه ها باقی می ماند و حضور 

حسابرسان در سمتهای رهبری ارشد موید آن است.
در تعییــن ســازوکارهای اثربخــش بــرای بهبــود کیفیت حسابرســی، 
موسســه های شــبکه ای حاضر در کمیتهخطمشیعمومیحسابرسیو
حسابداریاســترالیا(APPC) به بررسی این پرســش پرداختند که چه 
چیزی بنا به تجربه آنها بیشــترین تاثیر را بر کیفیت حسابرسی داشته است؟ 
آنها معتقد بودند که یکی از عوامل اصلی بهبود کیفیت حسابرســی استفاده 
از ســازوکارهای تشخیص و پاسخگویی است که روی افراد دارای سمتهای 

رهبری مرتبط با حسابرسی تمرکز دارد.

جذبوحفظافرادمستعد
سنتی  »حسابداران«  به غیراز  را  افرادی  که  است  مهم  موسسه ها  برای 
از  انتظارها  و  می شود  پیچیده تر  محیط حسابرسی  کنند، چون  استخدام 
حسابرسان افزایش می یابد. کمیته مشورتی حرفه حسابرسی، در گزارشی 
به وزرات خزانه داری امریکا می نویسد: "برای تضمین بقا و تاب آوری و 
حفظ توانایی برای رفع نیازهای سرمایه گذاران، موسسه های حسابرسی 
شرکتهای با منافع عام باید به جذب افراد متخصص در تمام سطوح ادامه 

و آنها را پرورش دهند".
موسســه های خدمات حرفــه ای ترکیبــی از افراد محصــل در مقطع 
کارشناســی، دارای مدرک کارشناسی و باالتر و افراد بدون مدرک رسمی 
را اســتخدام می کنند. در سطح کارشناسی ارشــد و پایین تر، افراد از تمام 
رشته ها استخدام می شــوند. به جای تمرکز روی نوع مدرک یا نمره های 
دانشــگاهی، موسسه ها به دنبال افرادی  هســتند که کنجکاو، وفق پذیر و 

مشتاق همکاری با صاحبکاران برای حل مشکالت مهم  باشند.
آرزوها و انتظارهای نســلهای آینده متفاوت با نســلهای پیشین است. 
پیمایش سال 2018 فدراســیون بین المللی حسابداران با نام »راه را برای 
نســل ســوم باز کنید« نشــان می دهد که یکی از اولویتهای شغلی اصلی 
برای نســل آینده که در حال حاضر جزو نیروی کار شــده اند این است که 
»تنوع و هیجان در کار خود« داشــته باشند و 80درصد پاسخ دهندگان این 
موضــوع را مهم یا خیلی مهــم ارزیابی کردند. توانایــی جذب بهترین و 
درخشــان ترین استعدادها مستلزم این اســت که موسسه های حسابرسی 
تجربه های کاری گوناگون و مسیرهای شغلی مختلف فراهم کنند. بر این 
اســاس، مدل چندرشته ای (ارائه خدمات گســترده تر فراتر از حسابرسی) 
جاذبه ارزشمندی برای متخصصان بااستعداد است و موسسه ها را توانمند 
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می ســازد تا تیمهایی بــا مهارت و تخصــص موردنیاز برای حسابرســی 
باکیفیت تشکیل دهند.

آیندهحسابرسی
در چنددهه، با توجه به مفهوم شکاف انتظارها در حوزه حسابرسی به معنای 
واقع  در  که  آن چیزی  و  از حرفه حسابرسی  انتظارهای عموم  بین  »تفاوت 
این حرفه ارائه می کند« تالشهایی برای آموزش ذینفعان حسابرسی و تغییر 
شکل حسابرسی برای براوردن بهتر انتظارها صورت گرفته است. بررسیها 
و پژوهشهای متعددی به تازگی در بریتانیا در حوزه مقررات، عملکرد و بازار 
خدمات حسابرسی انجام شده است. باالتر از این مسائل، این موضوع انگیزه 
تازه ای ایجاد کرده است تا چگونگی تکامل حسابرسی برای پاسخگویی به 
انتظارها از حسابرس، بررسی شود، چرا که نقش حسابرس در کاهش خطر 
تداوم کسب وکار و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی گوناگون برای درستکاری 

در اقتصاد و بازارهای سرمایه است.
وزیر کســب وکار و انرژی و راهبرد صنعت بریتانیا، ســردونالدبریدون 
(Sir Donald Brydon) را موظــف کرده اســت که کیفیت و اثربخشــی 
حسابرســی را بررسی کند. هدف این بررسی نگاهی تازه به حوزه حسابرسی 
و این موضوع اســت کــه برای رفع نیازهــای ذینفعان، حسابرســی چقدر 
می توانــد تکامل یابــد و چقدر باید این کار صورت بپذیرد و ممکن اســت به 
ایجاد چه اشــکال دیگری از اطمینان بخشی برای تعریف و مدیریت شکاف 
انتظارهای باقیمانده نیاز باشــد. این بررسی در واقع مدل حسابرسی کنونی 
را می آزماید و امکان اثربخش ترکردن مدل را جویا می شود. در این بررسی، 
با توجه بــه مدلهای تجاری متغیر، فناوریهای جدیــد و انتظارهای عمومی 
جدی تر، مشخص می شود که حسابرسی باید چگونه در جهت خدمت رسانی 

در راستای منافع عمومی در آینده گسترش یابد.
مقاله ســازمان رقابت و بــازار بریتانیا بــه توازن مهم بین درک درســت 
حسابرسی و محدودیتهای ذاتی آن اشاره می کند. "این انتظار از حسابرسان 
غیرمعقــول اســت کــه از تمــام قصورهای شــرکت جلوگیری کننــد. حتی 
متخصصــان امر نیز بــا یکدیگر اختالف نظــر دارند که هدف حسابرســی 
دقیقًا چیســت. این موضوع باید شفاف و بررسی شود که حسابرسان چگونه 
می توانند به بهترین شــکل به ســهامداران و در نهایت، در راســتای منافع 
عمومی خدمت رســانی کنند. به همین دلیل، از بررسی هدف و حدود وظایف 

حسابرسی که از سوی دولت اعالم شد، استقبال می کنیم". 

نتیجهگیری
این  است.  بازار  بر  مبتنی  اقتصادهای  تمام  اساِس  مالی  صورتهای  حسابرسی 
است.  نیز درست  پیش بینی پذیر  آینده  در  و  اطالعات  در عصر  موضوع همچنان 

بااین حال، سرمایه گذاران، سایر ذینفعان و کل جامعه به علت مواجهه با خطرهای 
و  اقلیمی  تغییرهای  امنیت فضای مجازی،  تا  گرفته  بقای کسب وکارها  از  جدید، 
نیازها  این  براوردن  هستند.  بیشتری  اطمینان  خواستار  سازمانی،  فرهنگ  حتی 
مهارتهای  به  عموم)  برای  درستکاری  و  اطمینان بخشی  عمومِی  کاالی  (تامین 
گوناگونی نیاز دارد. رویکرد چندرشته ای، با استفاده از روش شناسی و چارچوبهای 
عمیق برای اطمینان بخشی، به همراه متخصصان و کارشناسان موضوع، به خوبی 
آمادگی رفع این نیاز را دارد و وقتی بازار در سالهای آینده به سمت تفکر یکپارچه 

پیش  رود، نیاز حیاتی فزاینده  به این رویکرد همچنان وجود خواهد داشت.
این مســئله که، آیا موسســه های حسابرســی باید خدمات غیرحسابرســی 
را بــه صاحبــکاران حسابرســی کنونی ارائه دهند یا خیر، حســاس تر اســت. 
تدوین کنندگان اســتانداردها، کمیته های حسابرسی و سازمانهای انتظام بخشی 
همگی از تضادهای درونی (واقعی یا درک شده) باخبرند. قوانین و خط مشیهای 
قدرتمنــدی بــرای کاهش خطر های مربوط به اســتقالل وجــود دارند و برای 
ارتقای بیشــتر آنها، بررسیهایی در حال انجام اســت. تا وقتی پای این مسئله 
در میان است، باید به خاطر داشت که شواهد نقل شده در این فصل لزوم اعمال 
تغییرهــای مقرراتی را که ممکن اســت پیامدهای ناخواســته ای برای کیفیت 

حسابرسی داشته باشند، زیر سوال می برد.

پانوشتها:
1- UK Financial Reporting Council  (FRC)
2- Institute of Chartered Accountants of Scotland
3- Engagement Letter
4- US Public Company Accounting Oversight Board
5- Competition and Markets Authority
6- International Forum of Independent Audit Regulators
7- International Auditing and Assurance Standards Board
8- International Review of Law and Economics
9- International Business Research
10- International Ethics Standards Board for Accountants

منابع:
1- K. Bare, E. Gammie, B. Howieson, and M. Van Staden, The Capability 
and Competency Requirements of Auditors in Today’s Complex Global 
Business Environment, ICAS and FRC, 2016
2- IFIAR, Report on 2014 Survey of Inspection Findings, 2016
3- Lennox C.S., Did the PCAOB’s Restrictions on Auditors’ Tax 
Services Improve Audit Quality?, The Accounting Review, 91(5), 
2015
4- Ciconte W.A., W.R. Knechel, and M.A. Mayberry, Investments in Audi-
tor-Provided Non-Audit Services and Future Operating Performance, 
Work paper, 2017
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ناهمگونی در عرضه خدمات تخصصی

پژوهش موضوع این مقاله، مدل ناهمگونی انواع خدماتســنجشناپذیر1 را بررســی کرده و با اســتفاده از داده های یگانه هیئتنظارتبرحســابداری
شــرکتهایسهامیعام (PCAOB)، به آزمون این مسئله پرداخته است که تخصص شریک مسئول کار در صنعت صاحبکار چه پیامدهای تجربی برای چهار 
موسسه حسابرسی بزرگ ایاالت متحد دارد. مقوله  خدمات سنجش ناپذیر به طور معمول هنگامی مطرح می شود که فروشنده خدمات تخصصی، با فرض ناآشنایی 
مشتریان با این خدمات، نوع خدمات الزم را تعیین و سپس ارائه می کند2 (Emons 1997, Causholli and Knechel 2012, Causholli et al. 2013). در 
زمینه خدمات سنجش ناپذیر، افزون بر تامین مناسب خدمات، سه حالت دیگر نیز ممکن است پیش آید: ارائه خدمات بیش از حد الزم، یعنی ارائه دهنده خدمات 
خدماتــی بیــش از حد الزم ارائه کند؛ دریافــت حق الزحمه بیش از حد، یعنی دریافت حق الزحمه برای خدماتی که ارائه دهنده خدمات نداده اســت؛ و ارائه ناکافی 

خدمات، ارائه خدمات کمتر از حد الزم خدمات.
پژوهشــهای پیشــین اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله تعمیرکاران خودرو (Patterson 1992, Hubbard 1998)، رابطه بیمار-پزشک 
(Emons 2001, Afendulis and Kessler 2007, Iizuka 2007 and 2012)، خدمــات حقوقــی (Hadfield 2000)، مشــاوران امــالک 

 (Chevalier and Ellison و شــرکتهای فعال در زمینه صندوقهای ســرمایه گذاری مشترک و ســرمایه گذاران آنها (Levitt and Syverson 2008)

(1997 به بررســی و مستندسازی مسایل مربوط به روابط صاحبکار-متخصص پرداخته اند3. با وجود این، در پژوهشهای مرسوم در زمینه خدمات 

50



13
98

ی  
  د

 1
04

ه  
مار

ش

سنجش ناپذیر، توجه پژوهشگر بر متخصصان همگون متمرکز ناهمگونی در عرضه خدمات تخصصی
 (Wolinsky 1995, Dulleck and Kerschbamer اســت
(2006. در عمــل، متخصصانی مانند جراحان، از نظر توانایی 

و میزان تخصــص، ناهمگون به شــمار می آیند و مشــتریان 
بالقوه آنهــا در انتخاب جراح دلخواه شــان ایــن ناهمگونی را 
در نظــر می گیرند. پژوهش ما با تمرکز بــر ناهمگونی توانایی 
متخصصــان، شــکاف موجود در پژوهشــهای پیشــین را پر 

می کند.
در ایــن پژوهــش، به طــور تجربــی به چند دلیل بــر خدمات 
حسابرســی تمرکز می کنیم. یــک، این که پژوهشــهای تحلیلی 
پیشــین، پژوهشــهای تجربی نوپدیــد و مراجــع نظارتی حرفه 
حسابرســی وجود مسایل مربوط به روابط صاحبکار-متخصص در 
 (Levine 2009, Causholli خدمات حسابرسی را تایید کرده اند
 and Knechel 2012, Causholli et al. 2013,PCAOB

(Franzel 2016, Baugh et al. 2019 ,2015. مشــابه دیگــر 

خدمات ســنجش ناپذیر مانند معاینه  و معالجه  پزشکی، حسابرس 
نیز در آغاز (در مرحله تشــخیص مسئله صاحبکار) خطر صاحبکار 
را ارزیابــی می کند و ســپس (در مرحله برخورد با مســئله مزبور) 
برای کسب اطمینان معقول از نبود تحریف بااهمیت درصورتهای 
مالی، رویه حسابرســی را برنامه ریزی و اجرا می کند (اســتاندارد 
حسابرســی 1015 هیئت نظارت بر حسابرسی شرکتهای سهامی 
عام). به دلیل این که تعیین ســطح واقعی اطمینان  دســتیافتنی در 
حسابرسی مشکل است و به دلیل استفاده زیاد از قضاوت حرفه ای 
کــه هر کار حسابرســی را یگانه می ســازد، صاحبــکاران اغلب از 
پیش بینی میزان خدمات حسابرسی الزم پیش از آغاز کار و میزان 

خدماتی که در واقع می گیرند، ناتوان هستند4. 
دو، این که برای تمرکز بر ناهمگونی میزان تخصص شــرکا، 
دست کم در میان چهار موسسه بزرگ حسابرسی امریکا، خدمات 
حسابرســی حوزه مناسبی است. کمیته های حسابرسی شرکتها 
فرق چندانی بین چهار موسسه بزرگ حسابرسی قائل نیستند و 
به طور مستقیم بر فرایند حسابرسی نظارت ندارند، بلکه به طور 
معمول بر تخصص شــریک ارشد موسســه حسابرسی مربوط 
 (Beasley et al. 2009, Fiolleau et al. تکیــه می کننــد
(Almer et al. 2014 ,2013. از این هــا مهم تر این که میزان 

نبود تقارن اطالعاتی بین کمیته حسابرسی و شریک حسابرسی 

ممکن اســت با توجه به تخصص حسابداری کمیته حسابرسی 
 .(Baugh et al. 2019) متفاوت باشد

ســه، این که دســترس به داده های جامع و یگانــه هیئت نظارت 
بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام درباره چهار موسسه بزرگ 
حسابرسی امریکا امکان آزمون تجربی پیش بینی های مدل پژوهشی  
را می دهد. مجموعه نهایی داده ها دربرگیرنده نام شرکای مسئول کار 
در هر حسابرســی و مهمتــر از آن، دربردارنده نتیجه (واقعی) مرحله 
تشــخیص مسئله صاحبکار اســت؛ یعنی این که خطر کار حسابرسی 
باالتر است یا خیر و به خدمات گسترده تر حسابرسی نیاز است یا نه5. 
این داده ها همچنین شامل حق الزحمه حسابرسی (قیمتگذاری)، 
ســاعت کار واقعی در هر حسابرسی، نرخ تحقق، شاخص سوداوری 
حسابرسی، و تجدید ارائه احتمالی صورتهای مالی صاحبکار در پایان 

کار است6. 
در ابتدا مدلی تحلیلی ارائه می شود که در آن، حسابرسی یکی 
از خدمات سنجش ناپذیر به شمار می آید (البته پس از ارائه مدل 
مزبور، به بررســی وضعیتی پرداخته می شــود که در آن مسائل 
مربوط به روابط صاحبکار-متخصص در خدمات سنجش ناپذیر 
شــدت کمتری دارد). مدل ارائه شــده چارچــوب مدل دولکو
کرشــبامر (Dulleck and Kerschbamer 2006) را بســط 
می دهد و بر این درک ابتدایی اســتوار اســت کــه در وضعیتی با 
مشــکل حاد، تخصص ارائه دهنده خدمات از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت و صاحبکاران باید از میان شرکای حسابرسی با 
میزان تخصص متفاوت دست به انتخاب بزنند. در هر کاری، به 
ســطوح متفاوتی از خدمات حسابرسی نیاز است، ولی صاحبکار 
توان ارزیابی سطح واقعی خدمات حسابرسی مورد نیاز را ندارد. 
همه شــرکا توانایی تشخیص درست سطح واقعی خدمات مورد 
نیاز را دارند، ولی درصورت نیاز به سطوح باالتر خدمات، شرکای 
متخصص تر توانایی بیشتری در به دست آوردن اطمینان معقول 
از نبود تحریفهــای بااهمیت درصورتهای مالی دارند. مطابق با 
منابع مطالعاتی در این حوزه، شرکای حسابرسی می توانند ارائه 
ســطحی از خدمات را پیشــنهاد کنند که با سطح واقعی خدمات 

مورد نیاز متفاوت باشد. 
مــدل ارائه شــده چندیــن پیش بینی تجربــی آزمون پذیــر را ارائه 
می کند. نخست، در حالت تعادل مدل، نشان داده می شود که شرکای 
حسابرسی با میزان تخصص باالتر از یک حد مشخص افراد صادقی 

51



13
98

ی  
  د

 1
04

ه  
مار

ش

هســتند و ســطحی از خدمات را ارائه می دهند که در واقع صاحبکار 
نیاز دارد. بدین منظور، این شــرکا در هنگام ارائه خدمات در ســطوح 
پایین تــر (یعنی وقتی خدمات حسابرســی باکیفیت خیلی باالتر ارائه 
نمی کنند)، باید حق الزحمه بیشتری بگیرند و بدین ترتیب، بین ارائه 
ســطح باالتر یا پایین تر خدمات تفاوت قائل نمی شــوند. بنابراین در 
این پژوهش، حق الزحمه حسابرســی اضافه تر بابت میزان تخصص 
در صنعــت صاحبــکار، حتی برای حسابرســیهای با ســطح پایین، 

پیش بینی می شود7. 
دوم، نشــان داده می شــود که برخورد شــرکای دارای تخصص 
پایین تر از حد یادشده با حسابرسیهای دارای سطح کیفی باالتر، فاقد 
کیفیت مناســب حرفه ای است (به عبارت دیگر، سطح کیفی خدمات 
آنان همواره پایین اســت). البته پرســش درباره وجود واقعی چنین 

شرکایی پرسشی تجربی است. 
سوم، اگر صاحبکار نتواند پیش بینی کند که آیا به سطح پایین خدمات 
حسابرسی نیاز دارد یا نه، رقابت با شرکای دارای تخصص کمتر مانع از 
این می شــود که شرکای با تخصص باالتر بابت حسابرسی سطح پایین 
حق الزحمه بیشــتری بگیرند. بنابراین پیش بینی تجربی مهم این مدل 
این است که شــرکای متخصص تنها در مواقعی که هزینه های مربوط 
به روابط صاحبکار-متخصص وجود دارد، می توانند برای ارائه خدمات 

حسابرسی در سطح پایین حق الزحمه بیشتری بگیرند. 
چهــارم، پیش بینی محققان پژوهش این اســت کــه در خدمات 
ســنجش ناپذیر، میانگین حق الزحمه اضافی حسابرســی حتی برای 
حسابرســیهای کم کیفیــت، زمانی افزایــش می یابد که بر اســاس 

پیش بینی، حسابرسی با سطح باال نیاز باشد. 
با استفاده از مجموعه داده های اختصاصی هیئت نظارت 
بر حســابداری شرکتهای ســهامی عام بین سالهای 2008 
تــا 2014 و ترکیــب آنها با نرم افزار آماری کامپیواســتت 
 (Audit Analytics) و نرم افــزارآدیتانالیتکس (Compustat)

برای دســتیابی به دو معیــار کیفیت گزارشــگری مالی، یعنی 
گرایش بــه تجدید ارائه و تجدید ارائــه بااهمیت و چند متغیر 
کنترلی، پیش بینی های مدل پژوهشــی به طور تجربی آزمون 
می شــود. به دلیل همســویی با جهت گیری مدل پژوهشــی  
و مفاد اســتاندارد حسابرســی 1015 که هدف حسابرســی را 
به دســت آوردن اطمینــان معقــول از نبود تحریــف بااهمیت 
درصورتهای مالی برشــمرده اســت، تجدید ارائــه به عنوان 

معیار اصلی کیفیت گزارشگری مالی به کار برده می شود. حتی 
می توان چنین نتیجه گیری کرد که هرچه احتمال تجدید ارائه 
بیشتر باشد، ســودمندی حاصل از حسابرســی کمتر است8. 
معیار پژوهشــگران نیز از میزان تخصص شــریک مســئول 
کار در صنعت صاحبکار مطابق با نتایج پژوهشــهای پیشــین 
 (Balsam et al. 2003, Krishnan 2003, در ایــن زمینــه
(Reichelt and Wang 2010, Minutti-Meza 2013 و 

براســاس کارهای ارجاع شده ســال پیش شریک و سهم بازار 
او از حق الزحمه هــای حسابرســی در آن صنعــت اســت (که 
براســاس طبقه بندی فامافرنچ (Fama French) مربوط به 
48 صنعت تعیین شــده اســت). در کلیه تحلیلهای پژوهش، 
این متغیرها کنترل می شــود: میزان تخصص حســابرس در 
صنعت صاحبکار در سطوح محلی و ملی؛ چند عامل مرتبط با 
خصوصیات صاحبکار و خطرهای مشــهودی که ممکن است 
در تعیین این که صاحبکار به حسابرســی با سطح کیفی باالتر 
یا پایین تر نیاز دارد یا نه، تاثیر بگذارند9؛ همچنین با اســتفاده 
از اطالعات مدیران در مرکز آسیب شناسی مدیریت بوردکس 
(Boardex)، معیاری برای سنجش میزان تخصص اعضای 

کمیته حسابرسی ایجاد شد. وقتی کمیته حسابرسی تخصص 
حسابداری و حسابرسی بیشتری داشته باشد، مسائل مربوط به 
روابط صاحبکار-متخصص شاید کمتر شود و از این متغیر، برای 

آزمون سومین پیش بینی تجربی پژوهش استفاده می شود.
نتایج تجربی به طور کلی با مدل پژوهشــی  همســو است. در 
خصوص تایید فرض مدل ارائه شــده مبنی بر این که حسابرسان 
می تواننــد نیــاز صاحبکار به ســطوح باالتر یــا پایین تر خدمات 
را به درســتی تشــخیص دهند یا نه، مشــخص شــد که کیفیت 
گزارشگری مالی صاحبکاران پرخطر بسیار پایین تر است. احتمال 
تجدیدارائه بااهمیت صورتهای مالی چنین صاحبکارانی 8درصد 
بیشــتر از دیگر صاحبکاران است. با توجه به میانگین 3درصدی 
ایــن احتمــال در جامعــه نمونه، این درصد بســیار باال اســت. 
به عبارت دیگر، توانایی حسابرســان در بهبود کیفیت گزارشگری 
مالی صاحبکاران پرخطر در مقایسه با صاحبکاران کم خطر، حتی 

با افزایش ساعت خدمات حسابرسی، کمتر است10.
مطابق با پیش بینی های اصلی مدل، نخســت مشــخص شــد که 
حسابرســان دارای تخصص در صنعت صاحبــکار حتی از صاحبکاران 
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کم خطــر خــود حق الزحمــه بیشــتر می گیرنــد و کارهای حسابرســی 
سودآورتری در قالب نرخ تحقق باالتر (صرف زمان کمتر) دارند. به رغم 
دریافت حق الزحمه بیشــتر از صاحبکاران کم خطر، به شــواهدی دست 
پیدا شد حاکی از این که تخصص شریک حسابرسی در صنعت صاحبکار 

بر احتمال تجدید ارائه برای صاحبکاران پرخطر تاثیرگذار است. 
دوم، مشخص شد شرکای غیرمتخصص ساعتهای کارکرد 
حسابرســی را برای صاحبکاران پرخطرتر به طور چشمگیری 
افزایش می دهند که این موضوع با ارائه خدمات سطح پایین تر 
از ســوی این شــرکا برای چنین صاحبکارانی تناقض دارد. 
بنابراین چنین به نظر می رسد که شرکای چهار موسسه بزرگ 
حسابرسی امریکا از کمترین تخصصی برخوردارند که آنان را 
باالتر از آســتانه تعیین شده در مدل برای خدمت کافی ندادن، 
قرار می دهــد و در این حالت، آنــان در وضعیت نقطه تعادل 
واقعی این مدل قرار می گیرند. مطابق با سومین و چهارمین 
پیش بینــی تجربی پژوهشــگران آشــکار شــد که تخصص 
کمیته حسابرسی موجب می شــود میزان حق الزحمه اضافی 
تحمیلی بر صاحبکاران کم خطر کاهش یابد و این که میانگین 
حق الزحمه اضافی مزبور برای صاحبکاران کم خطر، متناسب 
با نسبت صاحبکاران پرخطر در هر صنعت افزایش می یابد. 

دیگــر نتایج تجربی با ایــن مدل همســویی دارند. برای 
نمونه، پس از کنترل متغیرهای مشهود خطر، نشانه ای حاکی 
از احتمال بیشــتر حسابرســی صاحبکاران پرخطرتر از سوی 
شــرکای متخصص صنعت، دیده نشــد. این امــر در حالت 
تعادل این مــدل به معنای بی تفاوتی صاحبکاران براســاس 
پیش بینــی به حسابرســی از ســوی شــریک متخصص و 
غیرمتخصص است. همچنین برای به دست آوردن اطمینان 
از حســاس نبودن بیش ازحــد نتایــج این پژوهش بــه معیار 
تخصص حســابرس در صنعت صاحبکار، چند آزمون انجام 
 (Minutti-Meza 2013, Audousset-Coulier et 11شد

.al. 2016)

نتایج پژوهش از چند جهت به ادبیات پژوهش در این زمینه 
کمک می کند. نخســت این کــه، با تمرکز بــر ناهمگونی انواع 
تخصصها که یکی از حوزه های بررسی نشده تا به امروز است، 
ادبیــات پژوهش در زمینه خدمات ســنجش ناپذیر بســط پیدا 
می کند. شواهد نشــان می دهد که، دست کم به طور میانگین، 

فرد متخصص زمانی صداقت به خرج می دهد که زحمت کارش 
به شکل مناســب جبران شــود، نتیجه ای که با مدلهای امونز 
(1997) و دولک و کرشبامر (2006) همسو است. با این حال، 
اگر ارائه کننده خدمات، تخصص کافی نداشته باشد، شاید کمتر 
از میــزان الزم خدمات ارائه کند. پژوهش حاضر یکی از اولین 
پژوهشــهایی است که به شواهدی تجربی دســت یافته که بر 
نقش مسایل مربوط به روابط صاحبکار-متخصص در خدمات 

حسابرسی مهر تایید می زند. 
بــا درنظرگرفتــن ماهیــت  ایــن پژوهــش  این کــه،  دوم 
سنجش ناپذیر حسابرســی، به غنای ادبیات حوزه حسابرسی، 
به ویژه در زمینه شــرکای موسســه حسابرسی، کمک می کند. 
پژوهش ارائه شــده به ویژه به شناســایی وضعیتی انجامیده که 
در آن، حق الزحمه های حسابرســی همیشــه تابعی از کیفیت 
حسابرســی به شــمار نمی آید. نتایج پژوهش نشــان می دهد 
که چرا پژوهشــهای پیشــین در امریــکا و دیگر کشــورها به 
شواهدی دســت یافتند که حسابرسان یا شــرکای متخصص 
صنعت حق الزحمه بیشتری از صاحبکاران خود می گیرند، ولی 
به ضرورت نتوانستند  شــواهدی درباره تاثیر کیفیت حسابرسی 
 (Francis et al. 2005, Zerni 2012, Goodwin 12بیابند

 .and Wu 2014, Minui-Meza 2013)

در اینجــا باید به دو نکته اشــاره شــود. نخســت این که، 
نتایج تجربی پژوهش به این معنا نیســت که حسابرســی تنها 
خدمتی ســنجش ناپذیر است، بلکه نشــان می دهد با کنترل 
خصوصیات مشــهود صاحبکار، دســت کم وقتی که تخصص 
کمیته حسابرســی محدود اســت، بخش باقیمانده حسابرسی 
خصوصیات خدمات ســنجش ناپذیر را از خــود بروز می دهد. 
دوم این که، نتایج پژوهش برای حالتی کاربردپذیر است که نام 
شریک مســئول کار به صورت عمومی منتشر نشود13. مزیت 
اصلی چنین حالتی این اســت که شــرکای متخصص صنعت 
کمتر احتمال دارد نگران حسابرسی صاحبکاران پرخطر باشند 

.(Dranove et al. 2013)

پانوشتها:
1- Credence Goods
2- مشکل ارتباط بین صاحبکار و متخصص که خدمات سنجش ناپذیر 
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با آن مواجه اســت به خوبی در ادبیات اقتصادی تبیین شــده اســت. 
مصداق بارز چنین مشــکلی، پزشــکی اســت که بــرای درمان بیمار 
روشــهای غیرضروری بــه کار می بــرد، یــا تعمیــرکار خودرویی که 
تعمیرهای غیرضرور را به صاحــب خودرو تحمیل می کند و هدف هر 
دو سود شخصی خودشان اســت. علت چنین اتفاقهایی این است که 
مشــتریان در وهله نخســت نمی توانند ارزیابی کننــد که به چه میزان 

خدمات نیاز دارند.
3- برای نمونه، در مقاله ایمونز (1997) آمده که افراد عادی در ســوئیس 
33درصد بیش از پزشکان و افراد خانواده آنان زیر تیغ 7 نوع از مهمترین 
جراحیها رفته اند. گروبر و اوینگز (1996) دریافتند که پزشــکان شــاغل 
در مناطق با نرخ تولد پایین نســبت به پزشــکان شاغل در مناطق با نرخ 
باالی رشد جمعیت، بیشتر امکان دارد عمل سزارین انجام دهند. شنایدر 
(2012) با انجام پژوهشــی در محیطی آزمایشی دریافت که در 33درصد 
موارد آزمون، تعمیرهای غیرضروری به صاحبان خودروها پیشنهاد شده 

است.
4- مطابق با این ایده، شــواهد پژوهشــهای پیشین نشان می دهد که پس از 
تصویب قانون ساربنز-آکســلی 2002، کمیته های حسابرسی مسئول خرید 
خدمات حسابرســی در ارزیابــی خطر صورتهای مالی تحریف شــده به طرز 
 .(Beasley et al. 2009) چشــمگیری به حسابرســان متکــی هســتند
کاشــولی و نــکل (2012) در صفحــه 632 مقالــه خــود چنیــن آورده اند: 
“حســابرس در فرایند حسابرسی مسئول تصمیم گیری درباره ارزیابی خطر، 
براورد کل کار الزم، تقســیم کار و زمانبندی و میزان رویه های حسابرســی 
اســت که باید برای کاهش خطر نهایی تحریف بااهمیت صورتهای مالی به  
کار گرفته شــود. واحد حسابرسی شونده به عنوان یک غیرمتخصص درحرفه 
حسابرســی نمی تواند میزان کاهش خطر تحریف بااهمیت صورتهای مالی 
را حتی پس از تکمیل فرایند حسابرســی تعیین کنــد. بنابراین در اینجا نبود 
تقــارن اطالعاتی بین حســابرس و واحد حسابرسی شــونده وجــود دارد که 

حسابرس از آن بهره می برد.” 
5- مطابق با مدلهای خدمات سنجش ناپذیر، حسابرس به طورمعمول میزان 
دقیق خطر کار، یعنی میزان خطر متناظر با تشخیص واقعی  را نزد صاحبکار 
افشــا نمی کند، و میزان خطری را به صاحبکار گــزارش می دهد که با میزان 

خطر واقعی فرق دارد.
6- نــرخ تحقق برابر اســت بــا کل حق الزحمه دریافتی تقســیم بر باالترین 
حق الزحمه ای که در صورت صدور صورتحســاب بابت کلیه ســاعتهای کار 
حسابرســی بدون تخفیف دریافت می شــد که بسته به ارشــدبودن و تجربه 
اعضای گروه حسابرســی، فــرق می کند. بنابراین نــرخ تحقق صددرصدی 
در کارحسابرســی به این معنی اســت که میزان ساعت کار هر فرد عضو گروه 
حسابرســی در آن کار، برابر ســاعتهای برنامه ریزی شده برای آن کار بوده و 
نرخ حق الزحمه برای هر ســاعت نیز بیشــترین نرخ ممکن بوده اســت. هر 
چه نرخ تحقق باالتر باشــد، حاشــیه فروش خدمات حسابرسی و در نهایت 

.(Bedard and Johnstone 2010) سودآوری آن بیشتر است
7- براســاس پیش بینی، صاحبکار نمی تواند ســطح خدمات مورد نیاز 
خود (ســطوح باالتر یا پایین تر) را تعییــن کند و بنابراین در صورتی که 
ارائه خدمات ســطح باال نیاز باشد، حاضر به پرداخت حق الزحمه بیشتر 

است.
8- پژوهشــهای پیشین نشــان می دهد خبر منفی درباره بازدهی سهام و نیز 

افزایش نرخ ترک کار از ســوی مدیریت و اعضای هیئت مدیره پس از اعالم 
تجدید ارائه صورتهای مالی است که این موضوع برای بسیاری از سهامداران 
 (Palmrose et al. 2004, صاحبــکار به معنای ســودمندی کمتــر اســت
(Srinivasan 2005, Hennes et al. 2008. بنابــران هــر چه احتمال 
تجدید ارائه صورتهای مالی بیشتر شود، سودمندی ناشی از حسابرسی کمتر 

می شود.
9- تحلیلهای بیشتر حاکی از شــواهدی است که در امریکا، بخش عمده ای 
از حق الزحمه های اضافی ناشــی از تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار 
بیش از این که حاصل چنین تخصصی در ســطح ملی یا محلی باشد، حاصل 
تخصص یکی از شــرکای حسابرســی اســت. این یافته بــا نتایج پژوهش 
گودوین و وو (2014) همسو اســت. بنابراین در این پژوهش به جای تمرکز 
بر سطوح تجمعی تر تخصص، بر وجود آن در بین شرکای حسابرسی تمرکز 

شده است.
10- ســاعات حسابرســی برای صاحبکاران پرخطر 24درصد بیشــتر 

است.
11- به طورمشخص، میزان تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار، دارایی 
حسابرس در نظر گرفته می شود، معیاری مبتنی بر سه سال تخصص پیشین 
شریک حسابرســی، به جای تخصص ســال آخر، آثار ثابت شریک منظور 
می شــود، و معیارهای جایگزیــن نیز درنظر گرفته می شــود، مانند معیاری 
مبتنی بر تعریف در ســطح شهر، معیار مبتنی بر کارنامه کاری حسابرس هم 
در نظر گرفته می شــود، و واحد اندازه گیری از شاخص »فاما فرنچ« برای 48 
صنعت به کدهای دو رقمی طبقه بندی استاندارد صنعت تغییر داده می شود، 
که مطابق با پژوهشــهای پیشین است. نتایج، با اســتفاده از این معیارهای 

جایگزین به طور کلی با مدل ارائه شده مطابقت دارد. 
12- چی و چیــن (2011) و چی و همکارانش (2017) بــه تاثیرات کیفیت 
حسابرســی تخصص شــریک در تایوان پی بردند. ولی این دو پژوهش بر 
حق الزحمه های حسابرســی با توجه به افشانشدن حق الزحمه ها در تایوان، 

نپرداختند.
13- الزام هیئت نظارت بر حســابداری شــرکتهای ســهامی عام به افشای 
شــریک اصلی حسابداری از سال 2017 آغاز شد. در پی افشای عمومی نام 
شرکا، احتمال دارد که آنها به دلیل افزایش مشوقهای شهرت، روش پذیرش 
صاحبکار را تغییر دهند (Lee and Levine 2016). برای نمونه، درانوف 
و همکاران (2003) به رفتار گزینشــی ارائه دهندگان خدمات پزشکی در پی 
افشای عمومی نتایج سالمت بیمار در سطح فرد ارائه دهنده خدمات پزشکی 
پی بردند. چنین کاری در نهایت به بدترشــدن نتایج سالمتی برای بیماران 

ناخوش تر منجر شد. 
14- در زمانی که نام حســابرس افشا نمی شــود، شرکای دارای تخصص در 
صنعت، می توانند تخصصشان را همچنان به وســیله سازوکارهای ارتباطی 
خصوصی نشان دهند. برای نمونه، فیولیو و همکاران (2013) صاحبکاری 
را در نظر گرفتند که در پی تغییر حســابرس اســت. آنها پی بردند که شرکای 
دارای توان تخصص با ارائه شــرح حال، مصاحبه با مدیریت شرکت و کمیته 
حسابرســی و به ویژه، با معرفی صاحبکاران پیشین، تخصص خود را نشان 
می دهند. آنها گزارش دادند که مدیر صاحبکار با تمام معرفهای اعالم شده از 
سوی آن شریک تماس می گیرد و حتی به وسیله مجاری غیررسمی به سراغ 
برخی از همکاران صنعتی دیگر می رود که در فهرســت معرفهای شــریک 

حسابرسی قرار ندارند. 
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در

پاگرد 

شناخت


درامد
خاص

صنعت

استانداردجدیدشناختدرامد
شرکتهای خصوصی که اصولحسابداریپذیرفتهشدهحسابداریایاالتمتحد (US GAAP) را دنبال می کنند 
برای اجرای مقررات جدید شناخت درامد فرصت کافی ندارند. سیستمها و حسابداران باید برای این تغییر اساسی در 
اعمال  سال 2018  در  را  تغییرات  که  عام  شرکتهای  از  به دست آمده  بازخورد  اساس  بر  شوند.  آماده  مالی  گزارشگری 

کرده اند، آثار به کارگیری استاندارد جدید به احتمال زیاد بسیار بیشتر از حد انتظار است. 

چهچیزیتغییرخواهدکرد؟
استاندارد حسابداری به روزشده 2014-09 (ASU 2014-09) با عنوان »درامد حاصل از قرارداد با مشتریان«، تغییری 
اساسی را معرفی می کند که چگونه شرکتها مهمترین شاخص عملکرد مالی خود را گزارش کنند. شرکتهای عام این 

استاندارد را در سال 2018 به کار گرفتند. شرکتهای خصوصی قرار است استفاده از آن را از سال 2019 شروع کنند.
در حال حاضر ، اصول پذیرفته شــده حسابداری کنونی، الزاماتی پیچیده، تفصیلی و ناسازگار در مورد شناسایی درامد 
دارد، که باعث می شود صنایع متفاوت از ثبت حسابداری متفاوت برای معامالت مشابه اقتصادی استفاده کنند. استاندارد 
به روزشــده، جایگزیــن رهنمودهایشناختدرامدخاصصنعت می شود که قبل از ســال 2014 تدوین شده بود، و 
به جای آن تنها یک مدل مبتنی بر اصول طرح شــده اســت که با آن بیشــتر شــرکتها باید درامد را در سطر اول صورت 

سودوزیان گزارش دهند. 
هدف رهنمود جدید، حذف ناسازگاریها و ضعفهای کنونی الزامات درامد است. همچنین، این رهنمود مقایسه پذیری 

رویه های شناخت درامد را در بین واحدهای تجاری، صنایع، حوزه های گزارشگری و بازار سرمایه بهبود می بخشد.
اســتاندارد به روزشــده، تغییــری در مبانی اقتصادی عملیات تجاری و یا آن گاه که مشــتری بهــای کاال یا خدمات را 
می پردازد ایجاد نمی کند. در عوض، مقررات جدید ممکن است مقررات مربوط به زمانی را تغییر دهد که شرکت می تواند 
رســیدهای مشــتری را ثبت کند. بسته به موضوع کسب وکار، این تغییر ممکن اســت به معنای شناخت سریعتر یا دیرتر 

درامد در مقایسه با روشهای فعلی باشد.

منبع:
https://www.mlrpc.com/articles/new-revenue-recognition-standard-companies/



13
98

ی  
  د

 1
04

ه  
مار

همگراییاســتانداردهایبینالمللیگزارشگریمالیباش
استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی

اعضای هیئت، نشست خود را با مروری بر میزان همگرایی 
استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی1 
گزارشگری بینالمللی استانداردهای و   (IPSAS)

 (IPSAS-IFRS Alignment آغاز کردند (IFRS) 2مالی
 .Dashboard)

طبق گزارش هیئت، در حال حاضر 37 استاندارد بین المللی 
حســابداری بخش عمومی به تصویب هیئت رسیده است که 
برای 33 اســتاندارد از این 37 استاندارد، استاندارد بین المللی 

نشستهیئتتدوین

استانداردهایبینالمللیحسابداریبخشعمومی

10تا13دسامبر2019)19تا22آذر1398(

دکترحلیمهرحمانی
هیئتتدویناســتانداردهایبینالمللیحســابداریبخشعمومی (IPSASB) برای طرح و بررســی مســائل مرتبط با تدوین 

اســتانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی هرسال 4 نشست برگزار می کند. آخرین نشست از نشستهای یادشده در سال 2019 

در روزهای دهم تا ســیزدهم دســامبر 2019 در امارات متحد عربی برگزار گردید. در نشســت یادشــده دو نماینده از سازمان حسابرسی 

به عنوان نهاد تدوین کننده اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی ایران نیز مشارکت داشتند. مطالب متعددی در نشست مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت که خالصه ای از آنها در ادامه ارائه می شود.
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گزارشــگری مالی متناظر وجود دارد؛ اما میزان مطابقت این 
استانداردها با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی متناظر، 
متفاوت است. برای 4 استاندارد بین المللی حسابداری دیگر 
در بخش عمومی، معادل اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالــی وجود نــدارد؛ زیرا این 4 اســتاندارد، تنهــا در بخش 

عمومی کاربرد دارند.
همچنیــن، در حــال حاضــر 14 اســتاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی وجــود دارد کــه اســتاندارد بین المللی 
حســابداری بخش عمومی متناظر با آنهــا وجود ندارد. از 
این 14 اســتاندارد، 2 اســتاندارد، استانداردبینالمللی
حســابداری12:مالیاتبــردرامــد(IAS 12) و 
استانداردبینالمللیگزارشــگریمالی2:پرداخت
مبتنیبرســهام (IFRS 2) به بخش عمومی ارتباطی 
ندارند؛ اما 4 اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی، جزو 
پــروژه جــاری هیئت اســتانداردهای حســابداری بخش 
عمومی هســتند که در نشســت جاری مورد بررســی قرار 
گرفتنــد که پیش نویــس مرتبط با آنها بــرای نظرخواهی 

منتشر خواهد شد. 
این 4 استاندارد شامل استانداردهای زیر می باشند:

• استـــانداردبیـــنالمللـیگـزارشگریمــالی13:
اندازهگیریارزشمنصفانه (IFRS 13) (مربوط به پروژه 

اندازه گیری)، 
• استــانداردبینالمللـــیگزارشگـریمالی15:درامد
 (IFRS 15) مشتریان  با قرارداد از حاصل عملیاتی

(مربوط به پروژه درامد)، 
•  استــانداردبینالمللیگزارشگریمــالی16:اجــارهها 

(IFRS 16) (مربوط به پروژه اجاره ها)، و 

•  استـــانداردبینالمللیحســـابداری20:حسـابداری
 (IAS کمکهایبالعوضدولتوافشایکمکهایدولت

(20 (در پروژه درامد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت). 

پروژهدرامدباتعهداتعملکردی
در نشســت اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 

بخــش عمومــی، پیشنویــس70:درامــدباتعهدات
این  می رود  انتظار  کرد.  تصویب  را   (ED 70) عملکردی3 
پیش نویس در فوریه سال 2020 منتشر شود. دوره نظرخواهی 

آن نیز 6ماه پیش بینی شده است.
هدف این پروژه تدوین اســتاندارد جدیدی در خصوص 
معامالت درامــدی (اعــم از مبادلــه ای و غیرمبادله ای) 
اســت. دامنه این پــروژه تعیین الزامــات و رهنمودهای 
جدیدی در مورد درامد اســت که جایگزین یا تعدیل کننده 
الزامــات و رهنمودهــای فعلــی مندرج در اســتاندارد
بینالمللیحســابداریبخشعمومی9:درامدهای
استاندارد  ،(IPSAS 9) ازعملیاتمبادلهای  حاصل
پیمانهای بینالمللیحسابداریبخشعمومی11:
ســاخت (IPSAS 11)، و استـــانداردبینالمللــی
حاصل درامـدهای :23 عمومی بخش حسابـداری
ازعملیــاتغیـــرمبادلهای)مالیاتهــاوانتقاالت(
(IPSAS 23) می باشــد. دلیل انجام این پروژه توســط 

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 
وجود ناســازگاریها و کاستیها در رابطه با شناخت درامدها، 
افزایش قابلیت مقایســه، کاهش پیچیدگیهای به کارگیری 
الزامات شناخت، و هماهنگی بیشتر با الزامات استاندارد
بینالمللیگزارشــگریمالــی15:درامدعملیاتی

حاصلازقراردادبامشتریان (IFRS 15) است.
هدف از تدوین استاندارد(های) حاصل از این پروژه، تعیین 
اصولی است که واحد گزارشگر باید به منظور گزارش اطالعاتی 
راجــع به موارد زیر برای اســتفاده کنندگان صورتهای مالی، از 

آنها استفاده کند:
• ماهیت، مبلغ، زمانبندی، و ابهام درامدها و جریانهای نقدی 
حاصل از توافقهایالزامآور4 با خریدار که شامل تعهدات
عملکردی5 برای انتقال کاالها یا خدمات تعهدشده به خریدار 

یا یک ذینفع ثالث است.
برای دســتیابی به هدف یادشــده، واحد گزارشــگر باید با 

استفاده از مراحل زیر درامد را شناسایی کند:
1- تشخیص توافق الزام آور با یک خریدار،
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2- تشخیص تعهد عملکردی در توافق الزام آور،
3- تعیین قیمت معامله،

توافق  در  عملکردی  تعهدات  به  معامله  قیمت  تخصیص   -4
الزام آور، و

5- شناخت درامد به محض ایفای تعهد عملکردی توسط واحد 
گزارشگر.

توافق الزام آور، توافقی اســت کــه حقوقالزماالجرا6 و 
قرارداد8  تعهداتی7 را برای طرفین توافق ایجــاد می کند. 

نوعی توافق الزام آور است.
تعهــد عملکردی، تعهدی در توافق الزام آور با یک خریدار 
برای انتقال موارد زیر به خریدار یا شخص ثالث ذینفع است:
الف- کاال یا خدمتی (یا مجموعه ای از کاالها یا خدمات) که 

متمایز است، یا
محتوایی  لحاظ  از  که  خدمات  یا  کاالها  از  مجموعه ای  ب- 
یا  خریدار  به  انتقال  برای  یکسانی  الگوی  و  هستند  مشابه 

شخص ثالث ذینفع دارند.

پروژهدرامدبدونتعهداتعملکردی
در نشست اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
بدونتعهدات پیشنویس71:درامد بخش عمومی 
عملکــردی9 (ED 71) را تصویب کــرد. انتظار می رود 
این پیش نویــس نیز در فوریه 2020 منتشــر شود. دوره 

نظر خواهی آن نیز 6ماه پیش بینی شده است.
دامنه این پروژه نیز تعیین الزامات و رهنمودهای جدیدی 
در مورد درامد اســت که جایگزین یا تعدیل کننده الزامات و 
رهنمودهای فعلی مطرح شــده در اســتانداردبینالمللی
حســابداریبخــشعمومی:درامدهــایحاصلاز
بینالمللی استاندارد  ،(IPSAS 9) عملیاتمبادلهای 
پیمانهایساخت  عمومی11: بخـــش حسابداری
حســابداری بینالمللی اســتاندارد  ،(IPSAS 11)

بخــشعمومــی:23درامدهایحاصــلازعملیات
 (IPSAS 23) )غیرمبادلــهای)مالیاتهاوانتقــاالت
اســت. دلیل انجام این پروژه توســط هیئت استانداردهای 

بین المللی حســابداری بخش عمومی نیز وجود ناسازگاریها 
و کاســتیها در رابطه با شــناخت درامدهــا، افزایش قابلیت 
مقایسه، کاهش پیچیدگیهای به کارگیری الزامات شناخت، 
و هماهنگــی بیشــتر با الزامــات اســتانداردبینالمللی
گزارشگریمالی15:درامدعملیاتیحاصلازقرارداد

بامشتریان (IFRS 15) است.
ایــن پروژه اهدافی مشــابه بــا اهداف پــروژه »درامد با 
تعهــدات عملکردی« را دنبــال می کند؛ با ایــن تفاوت که 
در ایــن پروژه بــه الزامــات درامدهایی پرداخته می شــود 
که تعهدات عملکــردی ندارند. در این پــروژه درامدهایی 
درنظــر قرار می گیرند که حاصل از توافقهای الزام آور دارای 
تعهداتفعلی10 هســتند اما تعهــدات عملکردی ندارند. 
تعهدات عملکردی طبق پیش نویس 70 متفاوت از تعهدات 

فعلی طبق پیش نویس 71 هستند.
هــدف از تدوین اســتاندارد حاصل از این پــروژه تعیین 
اصولی اســت کــه واحد گزارشــگر باید به منظــور گزارش 
اطالعاتــی راجع بــه ماهیت، مبلــغ، زمانبنــدی، و ابهام 
درامدهــا و جریانهای نقدی حاصل از معامالت بدون تعهد 
عملکردی برای اســتفاده کنندگان صورتهای مالی، از آنها 

استفاده کند.
درآمد بدون تعهدات عملکردی شامل درامدهای حاصل 
از مالیاتها و انتقاالت11 (ازجمله کمکها، هدایا، بخشــودگی 
بدهی، جرایم و ...) می باشــد و در کسب این نوع درامدها 
الزامی برای انتقال کاال یا خدمت به انتقال دهنده یا شخص 
ذینفــع ثالث وجود ندارد. در این شــرایط، واحد گزارشــگر 
دریافت کننده انتقال، تعیین می کند که منابع حاصل چگونه 
مصرف شود. درامد بدون تعهدات عملکردی ممکن است 

ناشی از توافقهای الزام آور باشد یا نباشد.

پروژهانتقالهزینهای
در نشست اخیر، هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
هزینهای12  انتقالهای :72 پیشنویس عمومی،  بخش 
(ED 72) را نیز تصویب کرد. انتظار می رود این پیش نویس 
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نیز در فوریه 2020 منتشر شود. دوره نظرخواهی آن نیز 6ماه 
پیش بینی شده است.

هــدف این پروژه تعیین اصولی اســت که واحد گزارشــگر 
باید به منظــور گــزارش اطالعاتی راجع بــه ماهیت، مبلغ، 
زمانبنــدی، و ابهــام مخــارج و جریانهای نقــدی حاصل از 
انتقالهای هزینه ای، ازجمله انتقالهای هزینه ای برای مقاصد 
ســرمایه ای، برای اســتفاده کنندگان صورتهای مالی، از آنها 

استفاده کند.
انتقال هزینه ای، معامله ای است که طی آن واحد گزارشگر، 
کاال، خدمت، یا دارایی دیگری را به واحد گزارشــگر دیگری 
انتقال می دهد بــدون این که کاال، خدمت، یا دارایی دیگری 
به طور مســتقیم در ازای آن دریافت کنــد. انتقال هزینه ای 
ممکن اســت همراه با تعهدات عملکردی باشــد یا نباشــد. 

انتقال هزینه ای شامل مالیاتها نیست.
در » انتقال هزینه ای با تعهدات عملکردی«، دریافت کننده 
انتقال متعهد به ارائه کاالها یاخدمات به شخص ذینفع ثالث 

است.
» انتقال هزینه ای بدون تعهدات عملکردی« ممکن است 

ناشی از توافقهای الزام آور باشد یا نباشد.

پروژهاندازهگیریدربخشعمومی
بخشعمومی13  در اندازهگیری پروژه  هدف 
بین المللی حسابداری بخش  استانداردهای  در  تجدیدنظر 
شناخت  در  اندازه گیری  الزامات  تعدیل  لحاظ  از  عمومی 
با  مرتبط  افشای  الزامات  و  بعدی  اندازه گیری  اولیه، 
تفصیلی  رهنمودهای  پروژه  این  در  می باشد.  اندازه گیری 
بیشتری برای به کارگیری بهایجایگزینی14 و بهای
اندازه گیری  مبانی  این  که  شرایطی  و  تعهد15  ایفای
در  براین،  عالوه  می شود.  مطرح  می شوند،  استفاده 
پروژه اندازه گیری، رهنمودهایی برای اندازه گیری و نحوه 
حسابداری مخارج معامالت و مخارج تامین مالی از لحاظ 
هزینه  یا  شوند  تلقی  سرمایه ای  مخارج،  این گونه  این که 

دوره، ارائه می شود.
همان طور که پیش ازاین اشاره شد، یکی از اهداف پروژه 

اندازه گیری ایجاد هماهنگی بیشــتر بین اســتانداردهای 
بین المللــی حســابداری بخش عمومی و اســتانداردهای 
بین المللــی گزارشــگری مالــی به خصــوص اســتاندارد 
بین المللــی گزارشــگری مالــی 13: اندازه گیــری ارزش 

منصفانه است.
در نشســت اخیــر، هیئــت اســتانداردهای بین المللی 
حســابداری بخش عمومی پاســخهای به دســت آمده از 
گزارش مشــورتی »اندازه گیری« را درنظر قرار داد و برای 
بررســی بیشتر این نظرات، مقرر شــد اعضای کارگروه ها 

پیشنهادهایی را تا مارس 2020 تهیه کنند.

پروژهداراییهایزیربنایی
در بخش عمومی داراییهایزیربنایی16 بخش عمده داراییها 
را تشکیل می دهد. ازجمله این داراییها می توان به شبکه راه ها، 
آب و فاضالب، تامین برق و نیرو و ارتباطات اشاره کرد. در حال 
حاضر، طبق استانداردبینالمللیحسابداریبخشعمومی
تعریف  شرایط  واجد  زیربنایی  داراییهای   ،(IPSAS 17) 17
داراییهای ثابت مشهود هستند و باید طبق این استانداردها با آنها 
به واسطه ماهیت خاص  اقالم  این  اما حسابداری  برخورد شود. 
آنها، همواره با چالشها و مشکالتی همراه بوده است. لذا هیئت 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی به منظور رفع 
زیربنایی«  »داراییهای  پروژه  انجام  با  و مشکالت،  چالشها  این 
حسابداری  خصوص  در  بیشتر  رهنمودهای  ارائه  به دنبال 
رهنمودها  این  از  نمونه ای  می باشد.  زیربنایی  داراییهای 
مربوط به نحوه تفکیک، کنترل، و ارزشگذاری زمین مربوط به 
داراییهای زیربنایی می باشد. متن اولیه این رهنمودها در نشست 

مارس 2020 بررسی خواهد شد.

پروژهداراییهایمیراثملی
تاریخی  یا  محیطی  فرهنگی،  اهمیت  به دلیل  داراییها  برخی 
آنها به عنوان دارایی میراثملی17 شناخته می شوند. ازجمله 
باستانی،  اماکن  تاریخی،  آثار  و  بناها  به  داراییها می توان  این 
مناطق حفاظت شده و آثار هنری اشاره کرد. اغلب، داراییهای 
میراث ملی دارای ویژگیهای خاصی ازجمله موارد زیر هستند:
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الف- احتمال نمی رود که ارزش فرهنگی، محیطی، آموزشی و 
تاریخی آنها را بتوان صرفًا در قالب مبالغ پولی مبتنی  بر قیمت 

بازار بیان کرد؛
ب- اغلب برای فروش آنها، محدودیتها یا ممنوعیتهای شدید 

قانونی یا کیفری وجود دارد؛
پ- اغلب آنها قابلیت جایگزینی ندارند و امکان دارد ارزش آنها 
آنها کاهش  اگر کیفیت فیزیکی  یابد؛ حتی  افزایش  طی زمان 

یافته باشد؛
ت- براورد عمر مفید آنها اغلب دشوار است؛ و

ث- به ندرت با هدف ایجاد جریانهای نقدی ورودی نگهداری 
می شوند.

در حــال حاضر طبق اســتانداردبینالمللیحسابداری
بخشعمومی17 (IPSAS 17)، واحد گزارشــگر ملزم به 
شناســایی داراییهای میراث ملی نیســت. امــا چنانچه آنها را 
شناســایی کند، باید الزامات افشای اســتاندارد مذکور را به کار 
گیرد. البته برخی داراییهای میراث ملی دارای منافع اقتصادی 
یــا خدمــات ممکن آتی نیز هســتند؛ برای مثــال، یک بنای 
تاریخــی که به عنوان دفتر اداری مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
در چنین مواردی می توان آنها را برمبنایی مشابه با سایر اقالم 

داراییهای ثابت مشهود شناسایی و اندازه گیری کرد.
هــدف از پروژه »داراییهای میراث ملــی«، ارائه رهنمودهایی 
برای حســابداری و افشای این اقالم اســت. نمونه هایی از این 
رهنمودها عبارتند از این که چگونه یک واحد گزارشگر بتواند برای 
شناخت و اندازه گیری داراییهای میراث ملی از الزامات استاندارد 
بین المللی حسابداری بخش عمومی 17 استفاده کند، مالکیت یا 
مدیریت یا نگهداری داراییهای میراث ملی به چه صورت است و 
چه تاثیری بر حســابداری آنها دارد، و عمر مفید، اســتهالک، و 

کاهش ارزش این اقالم باید چگونه محاسبه شود.

پروژهاجارهها
در  اجاره ها18  افشای  و  اندازه گیری  و  شناخت  به  مربوط  الزامات 
حال حاضر در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 13 
مطرح شده است. اما با توجه به این که هیئتاستانداردهای
بینالمللیحسابداری19، استانداردبینالمللیحسابداری

17:اجارهها (IAS 17) را کنار گذاشت و استانداردبینالمللی
ژانویه  اول  از  را   (IFRS16) اجارهها :16 مالی گزارشگری
بین المللی  استانداردهای  هیئت  کرد،  الزم االجرا   2019 سال 
»اجاره ها«  پروژه  در  گرفت  تصمیم  عمومی  بخش  حسابداری 
 16 مالی  گزارشگری  بین المللی  استاندارد  با  همگرایی  به دنبال 

باشد. 
در اســتاندارد بین المللی گزارشــگری مالی 16، تنها یک مدل 
واحد برای حســابداری اجاره ها از دید اجاره کننده مطرح می شود. 
بر اســاس این مدل، تنها اجاره های کوتاه مــدت (حداکثر 12 ماه) 
و اجاره هایی که دارایی پایه آنها کم ارزش اســت می توانند به عنوان 
هزینه در صورت ســودوزیان منعکس شوند. در ســایر اجاره ها با 
توجــه به مفهوم رجحان محتوا بر شــکل و به دلیل انتقال کنترل، 
دارایی با عنوان دارایی حق اســتفاده و بدهی با عنوان بدهی اجاره، 
در صورت وضعیت مالی شناسایی می شود. در استاندارد بین المللی 
گزارشــگری مالی 16، حسابداری اجاره ها از دید اجاره دهنده تغییر 
درخورتوجهی نسبت به استاندارد بین المللی حسابداری 17 نداشته 

است و مبتنی بر مفهوم انتقال ریسکها و مزایای مالکیت است.
در پــروژه »اجاره هــا« الزامــات حســابداری اجاره هــا از دیــد 
اجاره دهنــده و اجاره کننده به گونه ای مطرح شــده اســت که تا حد 
ممکن هماهنگی با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16 حفظ 
شــود. نتیجه این پروژه استاندارد جدیدی خواهد بود که جایگزین 
اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومی 13 خواهد شد. 
اســتاندارد جدید از مدلحقاستفاده20 برای حسابداری اجاره ها 
اســتفاده خواهد کرد کــه جایگزین مدلمزایاوریســکها21 در 
اســتاندارد بین المللی حســابداری بخش عمومی 13 می شود. اما 
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی هنوز در 
مورد پروژه اجاره ها به نتیجه واحدی نرســیده اســت و باید از بین 

رویکردهای زیر یکی را انتخاب کند:
1- حفظ استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی 13، 

2- پذیرفتن استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 16،
از  3- پذیرش پیش نویس جدید استاندارد اجاره ها که در آن، هم 
دید اجاره دهنده و هم از دید اجاره کننده، مدل جدید حق استفاده، 

جایگزین مدل انتقال ریسکها و مزایای مالکیت می شود. 
تصمیم گیــری در خصــوص انتخاب یکــی از رویکردهای باال 
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توسط هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، 
در مارس 2020 انجام خواهد شد.

بینالمللی اســتانداردهای بین تفاوتهای کاهش پروژه
حسابداریبخشعمومیونظامآمارهایمالیدولتو

افزایشهماهنگیبینآنها22
بخشی   (GFS) دولت  مالی آمارهای نظام رهنمود های 
صندوق توسط  که  است  بین المللی  رهنمودهای  مجموعه  از 
بینالمللیپول (IMF) تدوین شده است. دولتها و واحدهای 
تابعه آنها به منظور گزارشگری فعالیتهای مالی و بودجه ای باید از 
این رهنمودها استفاده کنند23. از طرف دیگر، در راستای افزایش 
بین المللی حسابداری بخش  استانداردهای  دولتها،  پاسخگویی 
عمومی توسط هیئت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش  گزارشگر  واحدهای  است.  شده  تدوین  عمومی  بخش 
عمومی باید برای تهیه گزارشهای مالی خود الزامات مطرح شده 

در استانداردهای مذکور را رعایت کنند.
با توجه بــه هدف ایــن دو مجموعه الزامــات، تفاوتهایی در 
اصول و روشهای آنها وجود دارد، هرچند که در خیلی از جنبه ها، 
خروجی این دودســته الزامات یکسان است. هماهنگی بین این 
دو مجموعه الزامــات منافع زیادی برای واحدهــای اجرا کننده 
این الزامات در پی خواهد داشــت. ازجمله این منافع می توان به 
کاهش هزینه، زمان، و کار صرف شــده برای به کارگیری آنها و از 
طرفی بهبود ویژگیهایــی نظیر به موقع بودن و اتکاپذیربودن آنها 

اشاره کرد.
هیئــت تدوین اســتاندارد های بین المللی حســابداری بخش 
عمومی بــرای هماهنگی بیشــتر بیــن این دودســته الزامات، 
امکان کاهــش تفاوتهای بین آنها، و امکان کاهش موازی کاریها 
و اســتفاده از نتایج یک مجموعه برای تهیه گزارشــهای الزامی 
یک مجموعه دیگر، اقدام کرده اســت. در نشست مذکور به این 
اقدام و روند آنها پرداخته شــد. در نتیجه اقدام یادشده، برخی از 
تفاوتهــا حذف یا کاهش پیدا کرده انــد ولی برخی دیگر همچنان 
باقی می مانند. فرایند هماهنگی بین اســتانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی و نظام آمارهای مالی دولت همچنان 

ادامه دارد.

پروژهبهبوددراستانداردها
بخش  حسابداری  بین المللی  استانداردهای  تدوین  هیئت 
از  به دست آمده  پاسخهای  اخیر،  نشست  در  عمومی 
بینالمللی استانداردهای در بهبود :68 پیشنویس
قرار  بررسی  را مورد   (ED 68) حسابداریبخشعمومی
داد. این پیش نویس بدون تغییر عمده ای تصویب شد. تاریخ 
الزامات  به جز  ژانویه 2021 درنظر گرفته شد،  اول  اجرای آن 
بینالمللیحسابداریبخشعمومی استاندارد با  مرتبط 
41:ابزارهایمالی (IPSAS 41) که تاریخ اجرای آن اول 

ژانویه 2022 در نظر گرفته شد.

پانوشتها:
1- International Public Sector Accounting Standards 
(IPSAS)
2- International Financial Reporting Standards 
(IFRS)
3- Revenue with Performance Obligations (ED 70)
4- Binding Arrangement
5-Performance Obligation
6-Enforceable Rights
7-Obligations
8- Contract
9-Revenue without Performance Obligations (ED 71)
10-Present Obligations
11- مالیاتهــا جنبه اجبــاری دارند ولی انتقاالت بیشــتر جنبه اختیاری 

دارند.
12-Transfer Expenses (ED 72)
13-Public Sector Measurement
14-Replacement Cost
15-Fulfillment Cost
16 Infrastructure
17-Heritage
18-Leases
19-International Accounting Standard Board
20-Single Right-of-Use Model
21-Risks and Rewards Incidental to Ownership 
Model
22-IPSAS-GFS Tracking Table
23- ایران، از ســال 1382 بنابر درخواســت صندوق بین المللی پول و 
به منظور افزایش پاســخگویی و شفافیت بودجه ای، ملزم به اجرای این 

رهنمودها می باشد.
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︉ و﹋︀ر در ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ︋﹥ ︵﹢ر دا﹛ در ︀ل ︑︽﹫﹫︣ ا︨️ و ﹨︣ روز ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ︧︀︋︨︣︀ن ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹  ︧﹋ ︳﹫﹞
 ︴︨ ︀م ﹝︀﹡︡ه و﹍﹝﹨ ﹩︑︣ا﹫﹫︽︑ ﹟﹫﹠ ︀︋ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹨︡ه ︫︡ه ا﹡︡ ︑︀ ﹡︪︀ن د﹫︪﹋ ︩﹛︀ ﹤︋ د︋︣ان﹢︨ ︣︀︨ و ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م
︋︀﹐﹩ از ﹋﹫﹀﹫️ را در ﹋︀ر ︠﹢د ︎﹫︀ده ﹋﹠﹠︡. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹝︧﹫︣ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩، ا︋︐﹊︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ︑﹢︨︳ 
 ︡︀︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ار︑﹆︀ی ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹏﹫﹚︑ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا ﹩﹝﹞ ︩﹆﹡ ︤﹫﹡ ﹩︗ا﹝﹏ ︠︀ر﹢︻ ،️︧︧︀︋︨︣︀ن ︲︣ور
 ﹩︪︋ ︀ن در ︋︀زار و ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م﹎︡﹠﹠﹋ ️ ﹋︫︣ ︣︀︨ ،︀ن﹎︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ ،︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹋ را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د ﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ ﹩﹨︀﹎︡د

را ︫︀﹝﹏ ︫﹢د.
اول، ︀︋︡ ︋﹥ ︻﹆︉ ︋︣﹎︣د﹛ و ﹋﹫﹀﹫️ آ﹝﹢زش در ﹋︪﹢ر را درک ﹋﹠﹫﹛. دا﹡︪﹊︡ه ﹨︀ و دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︎︪︐﹢ا﹡﹥ آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای 
﹝﹠︀︨︉ ﹨︧︐﹠︡. ﹋﹫﹀﹫️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ آ﹡︀، ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀﹡﹩ ﹋﹥ در آ﹠︡ه وارد ︋︀زار ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹝︀﹡﹠︡ ︧︀︋︡اران 
︣ای   ︋︩︋︣︔︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︧︐﹞︣ ا﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋،︦︍ ︉ و﹋︀ر (︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن)  ︀︧︀︋︨︣ــ︀ن را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨  ︫ــ︀︾﹏ در ﹋︧
︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︧︀︋︨︣︀ن، ︋︣ای روزا﹝︡ ﹡﹍﹥ دا︫︐﹟ ا﹟ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︋︀ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات، ﹝﹛ ا︨️. 
﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︫﹢رای   ︋،﹤︣﹎د. ا﹢ ــ︀﹜︀ی ︵﹢﹐﹡﹩، ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹞︣ در ︋︣ز ︣︋ ︳﹆﹁ ﹏︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐﹞︣﹋︤︋  ︋︣ای︨ 
︤ر﹎︐︣، وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ز︣ ﹡︷︀رت، و وا︡﹨︀ی  ︀ ا﹜︤ام ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری︋   ︋(CFC) ︧ــ︀︋︡اری ︡رال﹁
︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋﹢رس ︋﹥ ﹎︢را﹡︡ن ﹠︡ ︨︀︻️ آ﹝﹢زش ﹋﹥ از ︨︀ل ٢٠١۶ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︨︀﹐﹡﹥ ︫︣وع ︫︡ه، ﹉ ﹎︀م ︋︤رگ ︋﹥ 

︗﹙﹢ ︋︣دا︫︐﹥ ا︨️.
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﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︋︣ای ﹤﹠﹫︋ ︳﹫﹞ ﹅﹚︠
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︀︠︐︀ر را﹨︊︣ی   ︨﹉ ﹟︐دا︫ــ ︀ ــ︣﹋︐︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋   ︫﹟﹫﹠︙﹝﹨
︫︣﹋︐﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡، ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 
﹁︣﹨﹠﹌ ا︠﹑﹇﹩ در ︨ــ︀ز﹝︀ن، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹫︀︨️ ا︨︐︡ام و 
 ︀ ﹜﹫﹆︐ر ﹝︧ــ﹢︵ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹡︥ه آآ﹝﹢زش ︋︣ای ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن، ︋﹥ و
︾﹫︣﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ در ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹝﹛ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ در﹎﹫︣ ﹨︧ــ︐﹠︡، ︲︣وری ا︨ــ️. ا﹟ ︻﹢ا﹝ــ﹏ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ واــ︡ ︑︖︀ری ﹋﹞ــ﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡، و 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︣ ارز︀︋﹩ ﹝︀﹨﹫️، دا﹝﹠﹥ و ز﹝︀ن ︋﹠︡ی رو︫︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. ﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︤ ا︋︤اری ارز︫﹞﹠︡ 
﹠﹍︀ه و ︧ــ︀︋︣س،  ﹫﹟ ﹡︀د﹨︀ی را﹨︊︣ی︋  ︊﹢د ︑︺︀﹝﹏︋  ︋ــ︣ای︋ 

﹡︷︀رت ︋︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ﹋︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ا︨️.
در دا︠﹏ ﹋︪﹢ر ︋︣ز﹏، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ا﹡︡ازه ﹨︀ی 
﹝︐﹙︿ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ 
(SMPs) ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹞︣ ︋﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ز﹝︀ن و ﹝﹠︀︋︹ ︋︣ای 
ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡. ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ (ISA) و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ️﹫﹨ ︳︭︀ری ︑﹢︨ــ﹡ر ا﹢︵ ﹤︋ ﹤﹋ (ISOC) ️﹫﹀﹫﹋ ــ︣ل︐﹠﹋
 ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣ای ﹨﹞﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︡ه ا﹡︡،︋   ︫︪︣︐﹠﹞ (IAASB)
در ︋︣ز﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨ــ️، ﹋﹥ ︋﹥ ︋︊﹢د ﹁︣ا﹠︡ در ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀، از 

﹨︣ا﹡︡ازه، ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
 ︣ز ﹜﹫﹆︐︧﹞︣﹫︾ ︀ ﹜﹫﹆︐︧﹞ ر﹢︵ ﹤︋ ،︣﹝︐︧﹞ ️﹁︪︣﹫︎ ِ︡ ﹠︣ا﹁ ﹟ا

︑︀︔﹫︣ ︡﹠﹟ ︻︀﹝﹏ ا︨️، ﹝︀﹡﹠︡:
 ﹤︺︨﹢︑ و  ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀  ﹁︤ا﹠︡ه   ﹩﹎︡﹫︙﹫︎  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ ︋︀زار﹨︀:  ا﹜︿) 
︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ر﹊︧︀ی   ،︡︡︗ ︀ی︀ور﹠﹁ ︀︎︡ار 
﹝︀︋ ،︬︪︡ ﹎︧︐︣ه و︨﹫︺﹩ از ﹝︐︭︭︀ن در ر︫︐﹥ ﹨︀﹩ از ﹇︊﹫﹏ 
﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت، ارزش ﹎︢اری، ︋﹫﹛ ︨﹠︖﹩، ︠︡﹝︀ت داد﹎︀﹨﹩، و 
 .︡﹡︣﹫﹍︋  ︣︷﹡ در  را   ،︡﹠︐︧﹨  ︀﹡آ از   ﹤﹡﹢﹝﹡  ︡﹠  ︀﹠︑  ﹤﹋  ،﹩﹛︀﹞ ا︋︤ار 
﹝︀ر︑︀ی  دارای   ︡︀︋  ︀﹠︑ ﹤﹡ ︧︀︋︨︣︀ن  ا﹝︣وزه  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، 
 ﹤﹊﹚︋ د﹨﹠︡،  ا﹡︖︀م   ︉︨︀﹠﹞ ︋﹥ ︵﹢ر  را   ﹩︨︣︋︀︧  ︀︑  ︡﹠︫︀︋ ﹁﹠︀وری 
را  ﹝︐︭︭︀ن   ﹟ا  ﹤﹝﹨ ﹋︀ر   ︩︋︣︔ا  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨  ﹩︀﹡ا﹢︑  ︡︀︋
دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؛ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ﹋﹥ ︧︀︋︣س در ﹨﹠﹍︀م ا﹡︐︪︀ر 
را   ︀﹡آ  ︳︨﹢︑ ا﹡︖︀م ︫︡ه  ﹋︀ر   ﹩︀﹡  ️﹫﹛﹢︧﹞  ،﹩︨︣︋︀︧ ﹎︤ارش 

︋︣ ︻︡ه دارد؛
 ،︣︐﹛︀︺﹁ ،﹩︪︋ ︀ی دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏: ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م﹫︨ب) ︋︀زر
 ﹩﹠﹫︪﹠﹝﹨  ﹏﹫﹊︪︑  ︡﹠﹡︀﹞ ︫︡ه ا﹡︡،  ﹝︪︀ر﹋︐﹩ ︑︣  و   ︣︑ ﹤︐︨﹢﹫︎ ﹜﹨ ﹤︋

 ،(IFIAR) ﹩︨︣︋︀︧  ︣︋ ﹡︷︀رت   ﹏﹆︐︧﹞ ﹝︣ا︗︹  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ و ︋︡ون ︑﹢︗﹥ 
︋︀زر︨﹫︀ی   ﹟︀︋︣ا﹠︋  .︡﹠︐︧﹨ ا﹡︐︷︀را︑﹩  دارای   ،﹤︧︨﹢﹞ ا﹡︡ازه   ﹤︋
دارای  ﹝﹩ ︫﹢د،  ا﹡︖︀م   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹝︣ا︗︹   ︳︨﹢︑  ﹤﹋  ﹩﹚﹆︐︧﹞
︋﹢د.  ︠﹢ا﹨︡  ﹝︪︐︣ک  ا﹨︡اف  دارای  و  ﹊﹠﹢ا︠️   ،︣︐︪﹫︋  ︤﹋︣﹝︑
 ﹤︋ را   ﹩︊︨︀﹠﹞ ز﹝︀ن  ︧︀︋︨︣︀ن   ﹤﹋ ا︨️  ︲︣وری  ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏، 
︑﹙﹫﹏ ﹡︀﹋︀را﹝︡︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه در ︋︀زر︨﹫︀ی دا︠﹙﹩ و ﹝︧︐﹆﹏ 
 .︡﹠︨︀﹠︪︋ ︋﹥ در︨︐﹩  را   ︀﹡آ ر︪﹥ ای   ﹏﹚︻  ︀︑ د﹨﹠︡  ا︠︐︭︀ص 
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣ا﹠︡ی ︨︀ز﹝︀ن ︀﹁︐﹥ و ﹝﹠︀︨︉ 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ،︀︡﹞︀را﹋︀﹡ ر︪﹥ ای   ﹏﹚︻  ﹤︋ د︨︐﹫︀︋﹩  ︋︣ای 
را  ︫︡ه ا﹡︡   ﹩︀︨︀﹠︫ ︋︀زر︨﹩  ︗︣︀ن  در   ﹤﹋  ︬︪﹞ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی 
در  درو﹡﹩  ﹡︀﹋︀را﹝︡︀ی   ︣︀︨  ︿︪﹋  ﹉︧ر  ﹤﹊﹚︋  ،︡﹠﹠﹋ وا﹋︀وی 

.︡﹠﹡︀︨︣︋ ﹟﹊﹝﹞ ︡ ﹟︣︐﹝﹋ ﹤︋ را ﹤︧︨﹢﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨︡﹠︣ا﹁
د︻﹢ای  ا﹇︀﹝﹥   ︣︑﹐︀︋  ﹉︧ر  ︀︋  ︳﹫﹞  ﹉  :﹩﹡﹢﹡︀﹇ د︻︀وی  پ) 
 ﹤︧︨﹢﹞  ️﹫﹁︣︸  ︣︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ ا︨️  ا﹁︤وده   ﹩﹚﹞︀︻  ،﹩﹇﹢﹆
از   ﹩︱︺︋ ︋﹍︢ارد.  ا︔︣  ا︨︐︺︡اد،   ︶﹀ و   ﹤︺︨﹢︑ ︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧
﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ا﹋﹠﹢ن ︋﹫︩ از ﹎︫︢︐﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︵︣ح د︻︀وی 
 ﹤﹋ ︫﹢د   ﹟ا  ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋  ،︡﹠︐︧﹨ ︧︀س   ﹩﹡﹢﹡︀﹇
 ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ،﹩﹚︽︫ ︣﹫︧﹞ ﹉ ﹟︐︠︀︨ ︀ ︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ ورود﹋
️ ︨︀ل ز﹝︀ن ﹐زم دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︫﹢﹡︡.  ا︨️ ︋﹫︩ از ︋﹫︧
 ﹟﹫﹠ ﹩︀﹡ع ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹠﹀﹩ ︋︣ ︑﹢ا﹢︲﹢﹞ ﹟ا ،️︀﹡ در
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀﹩ ︋︣ای ︗︢ب و ﹀︶ ا︨︐︺︡اد ︋﹍︢ارد (﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ی ﹋﹥ 
 ︪︣︐﹠﹞ ︧︀︋︡اران   ﹩﹡︀︗ ﹁︡را︨﹫﹢ن   ﹩﹡︀︗ دروازه  در  ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ 
 ﹤﹁︣ ︋︣ای  ا︮﹙﹩   ︩﹛︀  ﹉ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  را  ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا ︫︡ه، 

︋︫︣﹞︣ده ا︨️).
 ︩︠︣ ﹋︪﹢ر﹨︀  از  ︋︧﹫︀ری   :︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ا︗︊︀ری   ︩︠︣ ت) 
 ﹤﹋ ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡،  را  آن   ︀ داده  ﹇︣ار  در﹡︷︣  را   ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ا︗︊︀ری 
 .︪︡︋ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣ی ︋﹥ ﹨︡ف ار︑﹆︀ی︐︪﹫︋ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎
ا﹟ ا﹜︤ا﹝︀ت ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︫︡︡ ︋︣ای ︣﹁﹥ در 
﹝﹫︀ن ﹝︡ت و ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︫﹢د؛ ︫︀﹝﹏ ︑﹢ا﹡ ﹤︧︨﹢﹞ ﹩︀︧︀︋︨︣﹩ در 
 ،(︡︡︎﹢﹡ ︥ه در ︋︀زار﹨︀یو ﹤︋) ︬︪﹞ ︹︀﹠︮ ︫︡ن در ︬ ︭︐﹞
 ﹤︋︣︖︑ ا﹡︡و︠︐﹟   ﹤︋ را  ︨︀ل   ﹟︡﹠  ﹤﹋ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀﹡﹩   ﹩﹚︽︫  ︣﹫︧﹞
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞  ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ر﹊︧︀ی  و   ️︺﹠︮  ︣︐︋ درک  ︋︣ای 
 ﹩︀﹡ا﹢︑ و  ﹝﹩ د﹨﹠︡،  ا︠︐︭︀ص   ،︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥   ︩︠︣  ︡︀︋  ﹤﹋
 ﹟ا  ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ ا︨︐︺︡اد.   ︶﹀ و  ︗︢ب  ︋︣ای   ﹩︨︣︋︀︧  ﹤︧︨﹢﹞
︋︣ای   ﹤︧︨﹢﹞  ﹜﹫﹝︭︑  ︣︋  ﹩︗﹢︑در︠﹢ر ا︔︣  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ رو﹊︣د 
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︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در ﹁﹠︀وری دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
 ،١٢٦٨٣ ﹇︀﹡﹢ن   ︉﹢︭︑  ،﹏︋︣ز در  ﹝﹆︣رات:  و  ﹇﹢ا﹡﹫﹟  ث) 
︧︀︋︨︣︀ن را در ﹁︨︣️ «ا︫︀ص ﹝﹢︸︿» ﹇︣ار داد ﹋﹥ ﹝﹢︸﹀﹠︡ 
 ﹜︣ا︗ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹤﹋ را   ﹩﹋﹢﹊︪﹞ ︫﹢ا﹨︡  و  ا﹇︡ام 
︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه  ارز︫︀ی  و  ﹆﹢ق   ،︀﹫دارا در   ︉﹚﹆︑ و   ﹩﹢︪﹛﹢︎
در دوره ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩ ﹇﹙﹞︡اد ︫﹢﹡︡، ﹎︤ارش ﹋﹠﹠︡. د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ 
﹇︀﹡﹢ن   ﹤︣﹎ا دار﹡︡.  ︧︀︋︨︣︀ن  ︋︣ای   ﹩︋︀︪﹞ ا﹜︤ا﹝︀ت   ︤﹫﹡
︉ و﹋︀ر  ︧﹋ ︋︣ای  ا︠﹑﹇﹩ ︑︣   ︳﹫﹞  ﹉ دا︫︐﹟   ﹤︋ ︋﹥ ︵﹢ر﹇︴︺﹩ 
دا︠﹙﹩   ︡﹠︣ا﹁  ﹤︺︨﹢︑  ﹤︋ ﹝﹙︤م  ︧︀︋︨︣︀ن   ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ﹉﹝﹋
 ﹤︋ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩   ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ︎﹫︡ا  ا︵﹞﹫﹠︀ن   ︀︑  ︡﹠︐︧﹨  ﹩﹝﹊︐︧﹞
﹝︣ا︗︹، ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د (٢٤ ︨︀︻️ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︣س 
دارد).  و︗﹢د  ﹝︪﹊﹢ک  ا﹇︡ام   ﹉  ﹤﹋ ﹝﹩ ر︨︡   ﹤︖﹫︐﹡  ﹟ا  ﹤︋
︧︠︀رت   ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹇︀﹡﹢ن   ﹟ا  ️︀︻ر  ﹤︋  ﹩︗﹢︑ ﹩︋
در ︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹢د؛ ︫︀﹝﹏ ︗︣﹞﹥ ﹨︀ی 

﹝︀﹜﹩، ﹎﹞ ﹤︣︡ود ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢رد ﹨﹛ ﹡﹫︧️.
 (IBRACON)  ﹏︋︣ز ﹝︧ــ︐﹆﹏  ︧︀︋︨︣ــ︀ن  ا﹡︖﹞﹟ 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︋︀زار و ﹝︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م ︋︪ــ﹩،  ﹨﹞︣اه ︋︀ د﹍︣ ︫ــ︣﹋
︋ــ︣ ا︋︐﹊︀ر﹨︀ی ﹝︐︺︡دی، ︋ــ︀ ﹨︡ف ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
در ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︀ ا﹡︡ازه ﹨︀ی ﹝︐﹙ــ︿ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
دوره ای از ︵︣﹅ آ﹝﹢زش، ﹎﹀︐﹍﹢﹨︀ی ﹝﹫︤﹎︣د و ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹫︀ی 

ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹁﹠﹩ ︋﹫﹟ ا︻︱︀،  ︋﹥ ا︵﹑ع آ﹡︀ن ﹝﹩ ر︨︡.
︋︣︠﹩ از ا﹟ ا︋︐﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹛ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️: 

﹋︀ر﹎︣وه ﹨︀ی  ا﹡︖﹞﹟،  ︨︀︠︐︀ر   :﹢﹍︐﹀﹎ ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩ ﹨︀ی  ا﹜︿) 
 ،﹤﹡﹢﹝﹡ (︋︣ای  ﹝﹩ ﹎﹫︣د  در︋︣  را   ︬︪﹞  ︹︀﹠︮ در   ︬︭︐﹞
وا︋︧︐﹥،   ︹︀﹠︮ و  ﹋︪︀ورزی  ا﹝﹑ک،  ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی   ،﹩﹛︀﹞ ﹡︀د﹨︀ی 
︋﹫﹞﹥، ا﹡︣ژی، ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳ و ︾﹫︣ه). 
ا﹟ ﹋︀ر﹎︣وه ﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︷﹛ و ︋︀ ﹨︡ف ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀ی 
﹡﹢︡︎︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا︔︣ ﹁︣ا﹎﹫︣ ︋︣ ︣﹁﹥ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ﹡︪︧️ 
 ️︺﹠︮ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن   ︣﹍د و   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹝︣ا︗︹   .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︋︣﹎︤ار 
 ﹤︋  ︣︖﹠﹞  ﹤﹋  ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ د︻﹢ت   ︀﹨﹢﹍︐﹀﹎  ﹟ا در   ️﹋︫︣  ﹤︋ ا︾﹙︉ 
︑﹚﹫﹚︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ و ︗︀﹝︺︐︣ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹢︗﹢د در ︋︣﹡︀﹝﹥ 
﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی   ︣︋ و︥ه ای   ︤﹋︣﹝︑ ﹝﹩ ︫﹢د.  ا﹡︖﹞﹟  ﹋︀ر 
︠︡﹝︀ت   ️﹫﹀﹫﹋  ﹏﹞︀︫ دارد،  و︗﹢د  ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳   ﹩︨︣︋︀︧

ا﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀؛
ب) ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ︋︣ای ا︨︐︀دان دا﹡︪﹍︀ه: از ︨︀ل 
٢٠٠٨ و از ︵︣﹅ ︎︣وژه ای ﹋﹥ ︋︪﹩ از آن ︋︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 

 ﹤︋  ﹉﹝﹋ ︋︣ای   (IADB)  ︀﹊︣﹞درون ا  ﹤︺︨﹢︑  ﹉﹡︀︋
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︀︋  ﹏︋︣ز ︧︀︋︡اری  رو﹥ ﹨︀ی   ﹩︣ا﹍﹝﹨
 ﹏︋︣ز  ﹏﹆︐︧﹞ ︧︀︋︨︣︀ن  ا﹡︖﹞﹟   ،️﹁︣﹎  ﹏﹊︫ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
دا﹡︪﹍︀ه  ا︨︐︀دان  ︋︣ای   ︳︠︣︋  ﹏﹞︀﹋ آ﹝﹢ز︫﹩   ﹤︻﹢﹝︖﹞  ﹉
️ ﹋﹛ ︋﹥ ﹉ ا︨︐︀د در  ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ در﹡︷︣ دارد د︨
﹨︣ دا﹡︪﹍︀ه در ︋︣ز﹏ د︨️ ︀︋︡ ﹋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی دوره ﹜﹫︧︀﹡︦ 
 ︳︠︣︋ آ﹝﹢زش   ﹟ا ﹝﹩ د﹨︡.   ﹤ارا را  ︧︀︋︡اری  ︻﹙﹢م  در 
آ﹝︀ده ﹋︣دن   ﹩﹍﹡﹢﹍ ز﹝﹫﹠﹥  در   ﹩︀﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ و  ا︨️  را﹍︀ن 
 ﹩﹛︀﹞ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋︣ای   ︀︨﹑﹋
 ︩︫﹢︎ را   ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  و   (IFRS)
﹝﹩ د﹨︡. ︎︦ از ﹋︀﹝﹏ ﹋︣دن دوره آ﹝﹢ز︫﹩، ا︨︐︀دان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
در ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ ︋︣ای ﹝︴︀﹜︉ ︗︡︡ ﹡﹫︤ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡. ︋﹫︩ از 
٥٠٠ آ﹝﹢زش د﹨﹠︡ه ︑︀﹋﹠﹢ن ا﹟ آ﹝﹢زش را ︋﹥ ︀︎︀ن ر︨︀﹡︡ه ا﹡︡ 
در  ︧︀︋︨︣︀ن  و  ︧︀︋︡اران  آ﹠︡ه  ﹡︧﹙︀ی   ︣︋  ﹩︐︊︓﹞ ا︔︣   ﹤﹋

︋︣ز﹏ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.
︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ و﹝︐﹢︨︳:  پ)︎ 
 ﹤︗﹢︑ ︋︡ون   ،︩︀︱︻ا  ﹤﹝﹨  ﹤﹋ دارد  ︋︀ور   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ا﹡︖﹞﹟ 
 .︡﹠︫︀︋ دا︫︐﹥  ︋︣ا︋︣  د︨︐︣س  ا︵﹑︻︀ت   ﹤︋  ︡︀︋ ا﹡︡ازه،   ﹤︋
︋︣ای  ا︋︤ار  و  آ﹝﹢زش  ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن  ︋︣ای  و︥ه ای  ا﹇︡ام  ا﹡︖﹞﹟ 
﹝﹩ د﹨︡،  ا﹡︖︀م  ﹋﹢﹉ و﹝︐﹢︨︳   ﹩︨︣︋︀︧ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹏﹞︀︫ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛   ﹉﹝﹋ ا︫︐︽︀ل  ز﹝﹫﹠﹥  در   ︀﹡آ ︻﹞﹙﹊︣د   ﹤︋  ﹤﹋
﹫︨︣︋︀︧︀ی  ا﹡︖︀م  و   ️﹫﹀﹫﹋ ﹋﹠︐︣ل  ز﹝﹫﹠﹥  در   ﹩﹚﹝︻ ر﹨﹠﹞﹢د 

.︣︐﹝﹋ ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ︀︋
ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫ــ️ ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︡︀︋﹉ ﹨ــ︡ف دا﹞﹩ ︋︣ای 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ︋︀زار ︋︀︫ــ︡. ︋︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ در د﹨﹥  ﹨﹞ــ﹥ ︫ــ︣﹋
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ دا︫︐﹥ ا︨️ و ﹩︗﹢︑︣ات در︠﹢ر﹫﹫︽︑ ﹤︐︫︢﹎
﹨﹞︙﹠︀ن  ﹉︀﹝﹏ ﹝﹛ ︋︣ای ا﹁︤اــ︩ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹋︀ر︋︣ان ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩، ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ا︨️. ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︧︐﹆﹏ 
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹏در ︋︣ز ︡﹠︣ا﹁ ﹟ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا ︣︐﹀﹞ ﹏︋︣ز
و ﹨﹞︙﹠︀ن از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا︋︐﹊︀ر ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ از ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن در ا﹡︖︀م 
 ،︡﹠﹋ ﹩﹡︀︊﹫︐︪︎ ﹤︀﹞︨︣ د در ︠︡﹝️ ︋﹥ ︋︀زار﹨︀ی﹢︠ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞

ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.

:︹︊﹠﹞
Monica Foerster, Rogerio Garcia, Creating an 
Optimized Environment for Audit Quality, IFAC, 
Nov. 2015 
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 ️﹫﹀﹫﹋  ︣︋ ︋︧﹫︀ری  ︻﹢ا﹝﹏  دارد.   ﹩︨︣︋︀︧ ﹢زه  ﹨﹞︙﹢ن  ﹢زه ﹨︀  از  ︋︧﹫︀ری  در   ﹩︪︋︣︔ا و   ﹩︀را﹋ ︋︊﹢د  در   ﹩﹝﹞  ︩﹆﹡  ︬︭︑
︧︀︋︨︣﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از آ﹡︑ ︀︭︬ در ︮﹠︺️ ا︨️. ︑︭︬ در ︮﹠︺️، ︋﹥ دا﹡︩ ﹉ ︮﹠︺️ ︠︀ص ا︫︀ره دارد ﹋﹥ از 
︠︡﹝︀ت د﹨﹩ در ﹨﹞︀ن ︮﹠︺️ ا﹡︊︀︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ︑ .(Gul et al., 2009)︭︬ ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ 
﹥ د﹡︊︀ل   ︋.(Solomon et al., 1999) ︡﹠︪ ︊﹢د︋  ︀زار ﹝︀﹡︹ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡، و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را︋   ︋﹤ ︣ای ورود ر﹇︊︀︋  ﹋︀را﹩ را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡،︋ 
و   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹝︣ا︗︹   ،(WorldCom) ور﹜︡﹋︀م  و   (Enron) ا﹡︣ون   ️﹋︫︣  ︡﹠﹡︀﹝﹨  ﹩︀︐﹋︫︣ در   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری   ﹩ر︨﹢ا
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در︎﹩ ︗﹙︉ ا︻︐﹞︀د دو︋︀ره ︨﹢د︋︣ان ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹢د﹡︡. ا﹁︤ون ︋︣ا ️﹫﹀﹫﹋ ،﹟︧︀︋︨︣﹩ ︎︦ از ﹁︣و︎︀︫﹩ ︫︣﹋️ 
 .(Moroney and Carey, 2007) ️︨ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ ﹡︡ا︫︐﹥ ا ﹟ا ︀︑ ︤﹎︣﹨ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︣ ︀ل ٢٠٠١ و ︑︀︔﹫︣ ﹡︀︋︧︀﹝︀﹡﹩ آن︋  ا﹡︣ون در︨ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ️﹫﹝﹨ا ︉︗﹢﹞ ،︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹫﹚︻︣︋ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ د︻︀وی ︩ا﹁︤ا ︡﹠﹡︀﹝﹨ ،﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ ︀ری در﹫︧︋ ︹︀﹇و ،﹟﹫﹠︙﹝﹨
︣ر︨﹩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹇︣ار  ﹢د﹨︀ی ا︠﹫︣، ﹝﹢رد︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ارا﹥ دو︋︀ره︨   ︋︀︐﹋︣ ﹢د︫  ﹥ ﹨︣︀ل، ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️︨  ︫ــ︡.︋ 

.(Krishnan,2003) ️﹁︣﹎
︑﹆︀︲︀ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨ــ﹥ ︗﹠︊﹥ ﹝﹢رد ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎﹫︣د؛ ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩، ﹡﹆︩ ا︵﹑︻︀︑﹩ و ﹡﹆︩ 
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ️﹫﹀﹫﹋ ︴︨ــ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀را ا ︀︪ــ﹆﹡ ﹟︧ــ︀︋︣س ا ی﹢﹡ ﹤ ﹤︋ ﹤﹋ ﹟ا .(Wallace, 1981) ای ﹤﹝﹫︋

 .(Fernando et al., 2010)
﹋﹫﹀﹫️  ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︫︀︬︠ ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زار در ︋︀زار ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. ﹝﹫︤ان ︑︖︣︋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︮﹠︺️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︻︀﹝﹙﹩ 
︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀︫ــ︡ (Gramling and Stone, 2001). ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ در 

︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ر︨﹩ ︫﹢د ︑︀ ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی را﹨︊︣د ︑︭︬ در ︮﹠︺️ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. 

︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡﹢ری   
M. Hegazy, A. Al Sabagh, R. Hamdy

﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ در ︬︭︑ آ︔︀ر
﹩︨︣︋︀︧ د و ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹢︨ ️︣︡﹞ ︣︋
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︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︴︗ ︀ن، ︑︀﹋﹫︡ روزا﹁︤و﹡﹩︋  ︣ا﹟، در︨  ا﹁︤ون︋ 
︉ و﹋︀ر و ︮﹠︺️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ و︗﹢د  ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای درک ﹋︧
دارد. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 
 ︣︋ (AICPA,1993) ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا ﹟﹝︖﹡ا
ا﹨﹞﹫️ ︫﹠︀︨ــ︀﹩، ا﹡︐︭︀ب و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹝︐︭︬ در 
︮﹠︺ــ️ ︑︀﹋﹫︡ دارد (Gramling and Stone, 2001). اد︋﹫︀ت 
︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ ︑︭︬ در ﹢زه ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︀︔﹫︣ 
آن ︋︣ ︋︣︠﹩ از ︣︡﹞ ، ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︀︭︠︀︫️ ︨﹢د 

و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹞︣﹋︤ دارد.
رو﹡︡ ا︮﹙ــ﹩ در ا﹟ اد︋﹫ــ︀ت، ا﹨﹞﹫️ ︑︭ــ︬ در ︮﹠︺️ در 
ار︑﹆︀ی ︻﹞﹙﹊︣د ︧ــ︀︋︣س و ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹡︪ــ︀ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︡﹠ د﹨︡. در ﹩﹞
︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︖︡د ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د در ﹢زه ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︡﹝︀ت  ﹠︺️ ︣﹋️ ﹋︣ده ا﹡︡ ︑︀ ا︔︋︪︣ــ﹩︠  ︣ ︑︭︬ در︮   ︋﹩﹠︐︊﹞
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︧︀︋︨︣ــ︀ن را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡، 

︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣اوردن 
ا﹨ــ︡اف ︑ ،﹤﹡︀﹎︡﹠︭︬ در ︮﹠︺️ را ﹎︧ــ︐︣ش داده ا﹡︡. ︋︣ای 
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤  ︋،﹩︨︣︋︀︧ ️︺﹠ ﹡﹞﹢﹡﹥، ︑︭︬ در︮ 
﹋ــ﹥ ︑﹆︀︲︀ ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︣﹫︾ ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ در︮﹠︺️ 
 .(Gramling and Stone, 2001) ︡ــ︩ د﹨﹠ــا︮﹙ــ﹩ را ا﹁︤ا
 ﹩︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ ︵﹢ر درو﹡﹩، ﹋︀را ️︺﹠︮ در ︬︭︑ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در ﹝﹆﹫︀س ﹡︀︫﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︐﹞︣﹋︤   ︮﹅︣︵ ︨︧ــ﹥ را از﹢﹞
 (Hogan ︡﹨د ﹝﹩ د﹢︊︋ ﹩﹚︮ا ︹︀﹠︮ در ︀︢اری ﹁﹠︀ور﹎ ﹤︀﹞︨︣ و
(and Jeter, 1999. ا﹁︤ون ︋︣ا﹟، ﹝﹢ا﹡︺﹩ را ︋︣ ︨︣ راه ورود ر﹇︊︀ 

ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
در ︎︥و﹨︪︀ی ︎﹫︪﹫﹟، ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩  ﹤︧︨﹢﹞ ﹉︧︀︋︨︣﹩ ز﹝︀﹡﹩ 
﹠︺️ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ︡،  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝︐︭︬ در︮ 
 ﹉ ︣وش﹁ ︼﹚︊﹞ ︀ ︀﹨ ︀ه﹍﹠ ﹫︩ از ده در︮︡ از ︑︺︡اد︋  ﹋﹥ آن ﹝﹢︨︧ــ﹥︋ 
 (DeFond, 1992; Craswell et ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︣ده ︋﹢د را ️︺﹠︮
( ︬︭︑ .al., 1995 and Robkob et al., 2011︧ــ︀︋︣س 
︉ و﹋︀ر  ︧﹋ ︳﹫﹞ ﹤﹠﹫﹞︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه دا﹡︩ و︨ــ﹫︹ او در ز﹡ ،️︺﹠ در︮ 
﹋︀ر﹁︣﹝ــ︀، رو﹥ ﹨ــ︀ی ︮﹠︺️ ︧ــ︀︋︡اری و رو﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 

 .(Fernando et al., 2010) ️︨ک ︋﹥ ︾﹫︣﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹢﹊︪﹞
 (Casterella et al., 2004) و ﹨﹞﹊︀ران ﹐︣︐︨︀﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︑︭ــ︬ ︧ــ︀︋︣س در ︮﹠︺️ را ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان "﹉ ا︨ــ︐︣ا︑︥ی 

︣ای  ︀ــ︡ار︋  ﹝︐﹞︀︤﹋﹠﹠ــ︡ه ﹋ــ﹥ ﹨ــ︡ف آن ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︤ــ️ ر﹇︀︋︐﹩︎ 
︧︀︋︨︣︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹁︣اد ︾﹫︣﹝︐︭︬ ا︨️" ︑︺︣︿ ﹋︣ده ا﹡︡. 

 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹞︡ ︣ای︠  ︀زار ﹝﹢︗﹢د︋  ﹠︺️، در︋  ︑︭︬ در︮ 
︋︀ ا︐﹞︀ل ︋︧ــ﹫︀ر ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زار، از︗﹞﹙﹥ د︨︐﹞︤د ︧︀︋︨︣︀ن 
و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. در اد︋﹫︀ت ︎﹫︪﹫﹟ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ 
ــ﹢د﹨︀ و ﹋﹫﹀﹫️   ︨︣ ﹠︺️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ︑︭︬ در︮ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️، ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای 

︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ا﹟ را︋︴﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︑︖︣︋﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪︡ه ا︨️. 
︋﹠︀︋︣اــ﹟، ا﹟ از او﹜﹫﹟ ︎︥و﹨︪ــ︀﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︑︭︬ در 
︮﹠︺️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︨﹢د و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪﹢ر 
﹝︭ــ︣ ︎﹫﹢﹡︡ ﹝﹩ د﹨ــ︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، اــ﹟ ﹡﹢ع اد︋﹫︀ت را ︋︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥ 
ــ︀ ︻﹞﹙﹊︣د   ︋️︺﹠ ︑︖︣︋ــ﹩ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در︮ 
 ︣︀ی زرو︫ــ ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ــ︀، ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹩ د﹨︡. ا︭︭︐﹞︣﹫︾
︥و﹨︩ را  ︋﹥ ا﹁︣اد دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ و ﹝︐︭︬ ﹋﹞ــ﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡: اول،︎ 
﹠︺️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹋﹫﹀﹫️  ﹫﹟ ︑︭︬ در︮  ︋ــ﹥ را︋︴﹥︋ 
︨﹢د ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹩ د﹨︡. دوم، ︑︀︔﹫︣ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︨﹢م، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ را︋︴﹥ ﹝︓︊️ 
﹝﹫︀ن ﹋﹫﹀﹫️ ︨ــ﹢د و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹟ ︎︥و﹨︩ را︋︴﹥ ︋﹫﹟ 
︑︭︬ در ︮﹠︺️ و﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ︑︖︣︋﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده 

از ﹉ آز﹝﹢ن در ﹝﹢﹇︺﹫️ وا﹇︺﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ︎︥و﹨︪ــ︀ی ﹝︡ود ︎﹫︪ــ﹫﹟ ﹋﹥ در ا ﹟﹢زه 
 ﹟ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ،ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︀﹡﹢﹞از ︎︥و﹨︩ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از آز
 ︀﹀را ا ﹩︀ل ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹆︩ ︋﹥ ︨︤ا︥ه در ﹋︪﹢ر﹨︀ی در︎︥و﹨︩ ︋﹥ و
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، در ︗︀﹨︀﹩ ﹋﹥ رازداری و ﹁︣﹨﹠﹌ ︋﹢﹝﹩، ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت 

︑︖︣︋﹩ در ﹢زه ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝︡ود ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در 
﹢د   ︨️︣︡﹞ ︀ر﹞ ﹤﹠﹫﹞در ز ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤  ︋️︊︧﹡ ️︺﹠︮
 ︬︭︑ ﹟﹫ ︣ا︀︐﹡ ،﹟︕ از را︋︴﹥ ﹝︓︊️︋  ︐︣ی ﹡︡ار﹡︡. ا﹁︤ون︋  ︻﹞﹙﹊︣د︋ 
در ︮﹠︺️ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
︫ــ﹢ا﹨︡ ︑︖︣︋﹩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︭︬ در ︮﹠︺ــ️، ︋︀︻︒ ︋︊﹢د 
﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ︻﹑وه، ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︐︭︬ در 
 ︕︀︐﹡ ﹟ا︨️. ا ︣﹫﹍﹝︪ ︀ر﹫︧︋ ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
 ️︺﹠ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑︀︔﹫︣ ︑︭︬ در︮  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎  ﹢ا﹨︡︋  از ︵︣﹅ ﹎︣داوری︫ 
 ﹤︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ در ﹤︺︨﹢︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹜﹁ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ﹩︀﹡ا﹢︑ ︣︋
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ️︣︡﹞ و ﹩︪︋ ︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م﹞
درآ︠︣، ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︩، ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹁︣اوا﹡﹩ را در را︋︴﹥ ︋︀ ︑︀︔﹫︣ ︑︭︬ در 
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 ︕︀︐﹡ ︣︋ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹨﹛ آورده ا︨️.
﹨ــ︡ف از ا﹡︖︀م ا﹟ ︎︥و﹨︩، ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︀︔﹫︣ ︑︭ــ︬ در ︮﹠︺️ ︋︣ 
﹥ ﹝﹆︀︧﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣︀ن  ︥و﹨︩︋   ︎﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. ا ️﹫﹀﹫﹋
﹝︐︭︬ و ︾﹫︣﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️ در ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ در ︮﹠︺️ را ︬︭︑ ︣﹫︔︀︑ ︀︑ ️︎︣دا︠︐﹥ ا︨ــ ︭︣﹞
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ دارای ︀︮︊﹊︀ر از ﹉ ︮﹠︺️ ︠︀ص 
 ︹︀﹠︮ ︀را﹡ــ﹩ از﹊︊︀︮ ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︀︋ ﹤︧ــ︀﹆﹞ ︧ــ︐﹠︡، در﹨
﹝︐﹙ــ︿ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︀︋︡ ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ︑︖︣︋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︮﹠︺️ ︋﹫︪ــ︐︣ی 
 ️︺﹠︮ ﹉ ︀ران﹊︊︀︮ ︀︋ در﹎﹫︣︋﹢دن ﹅︣︵ از ﹤︋︣︖︑ ﹟︧ــ︉ ﹋﹠﹠︡. ا﹋
︣ ا﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ا﹟ ا︠︐﹑ف، در ﹝﹆︀︧ــ﹥  ︋﹥ د︨ــ️ ﹝﹩ آ︡. ﹁︣ض︋ 
 ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ،︬︭︐﹞︣﹫︾ در ︮﹠︺ــ️ و ︬︭︐﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︣د﹊﹚﹝︻

د︨︐︀ورد ︻﹞﹙﹊︣دی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︨﹥ ﹁︣︲﹫﹥ ز︣ آز﹝﹢ن ︫︡ه ا︨️:

١) ︑ ︬︭︧︀︋︨︣︀ن در ︮﹠︺️، ︑﹢ا﹡︀﹩ آ﹡︀ن در ﹋︪︿ ﹝︣︡️ ︨﹢د 
را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡؛

٢) را︋︴﹥ ﹝︓︐︊﹩ ︋﹫﹟ ︑ ︬︭︧︀︋︣س در ︮﹠︺️ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ و︗﹢د دارد؛

 ️︺﹠︮︣︋ ﹩﹠︐︊﹞  ﹤︋︣︖︑ دا﹝﹠﹥   ︀︋  ️︊︓﹞ ︋﹥ ︵﹢ر   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋  (٣
︧︀︋︣س را︋︴﹥ دارد.

ــ﹉ آز﹝﹢ن ︑︖︣︋﹩ ︋︣ای ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در 
︮﹠︺️ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︾﹫︣﹝︐︭︬ در ا﹟ ︮﹠︺️ ا﹡︖︀م ︫︡. 
در اــ﹟ آز﹝﹢ن، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️، ︻﹞﹙﹊ــ︣دی ︋︀ ︋︣︑︣ی 
در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︾﹫︣﹝︐︭︬، در ﹝︀ر ﹝︣︡️ ︨﹢د 
 ︬︭︑ ︣﹫︔︀︑ ا﹨︡ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣ای ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از﹢︫ ﹟︪ــ︀ن ﹡︡اد﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا﹡
در ︮﹠︺️ ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︨ــ﹢د ︋﹥ د︨ــ️ ﹡﹫︀﹝︡. ﹨︣﹠︡ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︋︀ اد︋﹫ـــ︀ت ︎﹫︪﹫﹟ در ﹨﹞ـــ︀ن ﹡﹢ع از ︎︥و﹨ـــ︩ ﹝︽︀︣ت دا︫︐ـ﹥ ︋︀︫︡ 
 (Balsam et al., 2003; Krishnan, 2003; Albring et al.,
 2004; Kwon et al., 2007; Mitra and Hossain, 2010; Sun
 ️﹆︋︀︴﹞ ︀︥و﹨︪ــ ︀ ︑︺︡اد ا﹡︡﹋﹩ از︎  ︥و﹨︩︋   ︎﹟ا﹝ــ︀ ا .and Liu, 2013)
دارد ﹋ــ﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی ا﹡︡ک ︋︣ای ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑︀︔﹫︣ ︑︭ــ︬ در ︮﹠︺️ ︋︣ 
 (Chi ︡﹡ـ︀ ﹨﹫︘ ︫﹢ا﹨︡ی ︋﹥ د︨️ ﹡﹫︀ورده ا ،ـ️ ︨﹢د ︋ـ﹥ د︨️ آورده︣︡ـ﹞

 .et al., 2009; Mascarenhas et al., 2010)
از︨ــ﹢ی د ،︣﹍︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️ ﹡︧︊️ ︋﹥ 
 ﹩︀︨︀﹠︫ در ﹩︗﹢︑︤ان در︠﹢ر﹫﹞ ﹤︋ ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣︀ن
︑﹆﹙ــ︉ و ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹙ــ︳ ︋︐︣ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭ــ︬ در ︮﹠︺️ ︋ــ︣ای ﹎ــ︤ارش رو﹥ ﹨︀ی 

﹝︪﹊﹢ک ︧︀︋︡اری ︮﹑﹫️ ︋﹫︪︐︣ی ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.
︎︥و﹨ــ︩ ︑ ︀︋ ،︣︲︀﹫﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی در ا﹟ ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹋﹥ ︑︭︬ در 
 ︬︭︑ ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دارد، در اد︋﹫︀ت﹎ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︮﹠︺️ را︋︴﹥ ﹝︓︊︐﹩︋ 
در ︮﹠︺️ ︨ــ﹫﹛ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا︀︐﹡ ،︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟︕ ︎︥و﹨︪︀ی ﹝︺︀︮︣ را 
 (e.g., Carcello and Nagy, ︡﹨︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣ده و ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹩ د
 2002, 2004; Krishnan, 2005; Romanus et al., 2008;
(Gul et al., 2009. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︫ــ﹢ا﹨︡ ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ را ︋︣ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد. ا ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ ️︺﹠︮ در ︬︭︑ ︣﹫︔︀︑ از
 (Low, 2004; Reichelt ﹜﹞ ︀ی︪﹨ر ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︀ ︎︥و﹢︵ ﹤︋ ︕︀︐﹡
 and Wang, 2010; Robkob et al., 2011; Karjalainen,

(Popova, 2013 ;2011 ﹝︴︀︋﹆️ دارد. 
﹝︪ــ︬ ﹎︣د︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم، ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️ 
﹡︧︊️ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︾﹫︣﹝︐︭︬ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︐︣ی، ︋﹥ و︥ه در ︑︀﹝﹫﹟ 
 ︀﹨ ﹤︐﹁︀ .︡﹡︧︀︋︨︣ــ﹩، دار ️﹫﹀﹫﹋ ︊ــ﹢د︋ ︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و﹎ ️﹫﹀﹫﹋

︋﹥ ︵﹢ر آ﹝︀ری و ﹝﹠︴﹆﹩ از ﹁︣︲﹫﹥ دوم و ︨﹢م ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
 ︀﹡﹢﹞ــ︀ی ︵︊﹫︺﹩ در آز︐︡ود﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ︡︀︋ ︤ارش ︫ــ︡ه﹎ ︕︀︐﹡
در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︣ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ درون 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹞︣﹋︤ دارد و را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣︀ن 
﹝︐︭︬ و ︾﹫︣﹝︐︭︬ در ﹨﹞︀ن ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹝﹆︀︧ــ﹥ 
﹢د.  ︣ر︨ــ﹩ ﹋︀﹁﹩︋   ︋﹟︣ای ا﹡︖︀م ا ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، ا︗︣ای ﹉ آز﹝﹢ن ︑︖︣︋﹩︋ 
ا﹟ ا︐﹞︀ل و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا﹎︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ د﹍︣ی ﹨﹛ در 
ا﹟ آز﹝﹢ن ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫︡، ﹡︐︀︕ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آ﹝︡. ﹝︪︀ر﹋️ 
️ ﹋﹠﹠︡ه و ︱﹢ر ︫ــ︣﹉ ︋︀︑︖︣︋﹥ در ﹨﹞﹥ ﹝︣ا﹏ آز﹝﹢ن ︋﹥ ا﹡︖︀م  ︫ــ︣﹋

️ آ﹝﹫︤ آن ﹋﹞﹉ ﹋︣د.  ﹫﹆﹁﹢﹞
 ︬︭︐﹞︣﹫︾ و ︬︭︐﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ﹟﹫︋ ﹤︧︀﹆﹞ ﹤︋ ،︣︲︀ ︩﹨︎︥و
در ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︮﹠︺️ (︨︀︠️ و ︨︀ز) 
 ︹︀﹠  ︮﹤ ︥و﹨︪ــ︀ی آ﹠︡ه ﹝﹩ ︑﹢ان ا︀﹆﹞ ﹟︧ــ﹥ را︋  ︎︣دا︠︐﹥ ا︨ــ️. در︎ 
﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︧︐︣ش داد. ﹝﹆︀︧﹥ ﹝﹫︀ن ﹝﹢︨︧﹥  ﹝︐﹙︿ و︋ 
 ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤در ︮﹠︺️ و ﹝﹢︨︧ــ ︬︭︐﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ د︡﹎︀ه ﹨ــ︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی را ﹁︣ا﹨﹛ آورد و ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی ا︠﹫︣ را 

︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︺﹞﹫﹛ ﹡︐︀︕ ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 

:︹︊﹠﹞
M. Hegazi, A. Al Sabagh, R. Hamdy, The Effect of Audit Firm 
Specialization on Earnings Management and Quality of Audit 
Work, Journal of Accounting and Finance Vol. 15(4) 2015
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دگرگون سازی موسسه حسابرسی برای آینده

در جلســه 9 اکتبــر 2018 کمیتهموسسههایحسابرسیکوچکومتوسطزیرمجموعهفدراســیونبینالمللیحسابداران1 در لندن، 
درخصوص »دگرگون ســازی موسســه های حسابرســی برای آینده« بحث شد. سه موسسه حسابرسی کوچک ومتوســِط پیشتاز در این حوزه، 
رهیافتها و دیدگاه های خود را درمیان گذاشتند، در این باره  که موسسه های حسابرسی کوچک ومتوسط چگونه می توانند به سمت دگرگون سازی 

موسسه برای آینده بروند.

(Hines Harvey Woods Ltd)مدیرموسسههاینسهارویوودز،(Sara Harvey)ساراهاروی
• در سال 1977 وارد حرفه حسابداری شد، 6 سال در شعبهنورویچ2 (Norwich) موسسه حسابرسی پیتمارویکمیشل 
(Peat Marwick Mitchell) که بعدها با موسسه حسابرسی کیپیامجی (KPMG) ادغام شد، مشغول به کار بوده است.

• دارای بیش از 30 سال تجربه در ارائه خدمات عمومی به صاحبکاران کوچک ومتوسط در زمینه حسابرسی، حسابداری و خدمات مالیاتی.
• مدیر همنشینیجهانیاخالقزیرمجموعهانجمنحسابدارانخبرهورسمی3، عضو همنشینی جهانی مالیات زیرمجموعه 

انجمن حسابداران خبره و رسمی، و عضو گروه اخالق کمیته مشورتی مراجع حسابداری4.
بخش عمده بیش از 1000 صاحبکار این موسســه واحدهای کوچک ومتوسط (با گردش ساالنه کمتر از 500هزار پوند) هستند. از این رو، این شرکتها 
برای رفع نیازهایشان به رعایت قوانین و مقررات به این موسسه  تکیه می کنند. بنابراین این موسسه برای به روزنگه  داشتن مهارتهای کارکنان خود (شامل 
13 شــریک و کارمنــد)، برای آموزش آنها هزینه می کنــد تا همین کارمندان بتوانند به بخش عمده صاحبکاران خدمــات ارائه دهند. هزینه این آموزش 

در طول زمان بازیابی می شود. کارکنان این موسسه در حوزه حقوق ودستمزد، نرم افزار حسابداری، و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی تخصص دارند. 
قدرت »یادگیری ســریع« یکی از مهارتهایی اســت که کارکنان جدید باید داشــته باشــند. سرعت تغییر مقررات بسیار باالســت. موسسه ها باید از 
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به روزبودن تمامی کارکنان خود اطمینان حاصل کنند. موسســه ها 
بایــد لزوم اســتفاده از فناوری را درنظر قرار دهنــد. این کار یکی 
از روشــهای نگهداری کارکنان اســت چرا که اگر وظایف معمول 
روزمره خودکارسازی شــوند، کارکنان فرصت بیشتری برای ارائه 

خدمات با ارزش افزوده خواهند داشت.
با وجود این، یافتن کارمندان جدید یک مسئله جدی است. 
زندگی در شــهرکی کوچک به دور از مرکز شاید به مذاق برخی 
جوانان خوش نیاید. این تصور که موسسه های کوچک پویایی 
الزم را ندارند نیز شــاید یکی از عوامل این مسئله باشد. از این 
رو، موسسه براساس شرایط کار منعطف، ازجمله کار پاره وقت 
(به طور معمول، برای مادران دارای بچه مدرســه ای)، ساعات 
کاری متفاوت متناســب با نیازهای متفــاوت، نیروهای زیادی 

استخدام می کند.
یکــی از مهم تریــن وظایــف، گوش کــردن به مشــکالت 
صاحبکاران و فراهم ســاختن پشتیبانی الزم از آنهاست. بیشتر 
صاحبکاران خواهان ارتباط کاری درازمدت و کمک صادقانه و 

سرراست هستند.
موسسه های حسابرسی کوچک ومتوســط، در دوران ادغام 
موسســه ها، به دلیل اعتماد صاحبکاران به آنها که در گذر زمان 
به دســت آمده، به حیات پایدار خود ادامه خواهند داد. هدایت 
صاحبکاران در مســیر دیجیتالی شــدن، اغلب جــزو وظایف 
موسسه حسابرسی اســت. در پایان، نقش مهم سازمانهای
حسابداریحرفهای5 در نگهداری از نام حسابدار حرفه ای و 
تمایز قائل شدن بین حسابدار حرفه ای و دیگر خدمات دهندگان 

بی کیفیت را نمی توان دست کم گرفت.

پاولکندی(Paul Kennedy)،شریکموسسه
(O’Byrne & Kennedy)اوبیرنوکندی

موسسه   ،(VeraSage) وراسیج  موسسه  حرفه ای  عضو   •
مشاوره بین المللی برای پیشرفت موسسه های خدمات حرفه ای، 

و سخنران در همایشهای حسابداران و وکال.
• دارای تخصص در کمک به صاحبان کسب وکار برای بهبود 
برای  برگزاری کالس   و  ارائه دوره های مربی گری  کسب وکار، 

حمایت از بهبود کسب وکار. 
و  ثابت  حق الزحمه  برمبنای  حسابداری  خدمات  ارائه کننده   •
تضمین استرداد حق الزحمه در صورت نارضایتی از کار موسسه.

پاول تا سال 1997 شریک موسسه ای بود که تنها در زمینه رعایت 
مقررات خدمات ارائه می داد. ســپس در دوره آموزشــی فشــرده ای 
شــرکت کرد که موسســه های حســابداری را تشــویق می کردند تا از 
خدمات رعایت به سمت خدمات مرتبط با توسعه کسب وکارها بروند. 
پاول، از آن دوره آموزشــی فشــرده با هدف جدیدی بازگشت. 
یکــی از تمرینهــای چالش برانگیز آن دوره آموزشــی این بود که 
او و شــریکش باید متنی در مدح خودشــان برای خواندن پس از 
مرگ شان می نوشــتند. آن ها می خواستند در این متن نوشته شود 
که آن هــا زندگی صاحبــکاران را دگرگون کرده اند. این موسســه 
می خواســت از یک موسسه ساده حسابرسی به موسسه ای تبدیل 
شــود که کســب وکار صاحبکاران را دگرگون می کند. پاول معتقد 
است که موفقیت با میزان تاثیرگذاری بر دیگران سنجیده می شود.
این گذار ســفری آگاهانه بود. تمامــی صاحبکاران در مدل 
کســب وکار جدید آنها قرار نمی گرفتنــد. هجده ماه پس از آن 
دوره آموزشی فشرده، موسســه آن ها از بیش از 500 مشتری 
به 50 مشتری رسید، ولی میانگین درامد حاصل از هر مشتری 
به بیش از 10هزارپوند افزایش یافت. درسی که پس از گذشت 
ســالها آموختند این بود که هزینه فرصت انجام کار اشتباهی، 
برای مشــتری اشتباهی، بســیار بزرگ بود. در سالهای اخیر، 
میانگیــن نرخ پذیــرش کارهای جدید ارجاع شــده از ســوی 

صاحبکاران راضی، حدود 1 از 4 است.
این موسســه ترجیــح می دهد با صاحبان کســب وکاری کار 
کند که هم اکنون کســب وکار موفقی دارند، ولی خواهان کنترل 
بیشــتر بر سرنوشت خود هستند. این موسسه تمام حق الزحمه  
را از پیش مشــخص می کند و تضمین اســترداد حق الزحمه را 
در صورت ناراضی بودن از نتیجه کار می دهد و به همین دلیل، 
توانسته به سمت صدور صورتحساب ماهانه گام بردارد که این 
تغییر، جریان وجوه نقد موسسه را بهتر کرده است. این موسسه 
از سال 2001 به بعد از روش حق الزحمه ساعتی استفاده نکرده 
است، زیرا پاول باور دارد که موسسه به جای تمرکز بر هزینه ها، 
تمــام تمرکزش را باید بر ارزش آفرینــی بگذارد. همچنین این 
موسسه در بخشی از آموزشــهایی که به صاحبان کسب وکارها 

می دهد، از ابزار یادگیری الکترونیکی استفاده می کند.
برخالف خدمات ســنتی مربوط به رعایت قوانین و مقررات 
که بیشــتر بر نتایج تاریخی متکی اســت، این موسســه نگاه 
آینده نگــر به صاحبکارانــش دارد و خدماتــی نظیر مدل  کردن 
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کسب وکار، برنامه ریزی راهبردی، و غیره ارائه می کند. از دیدگاه 
پاول، مشــاوره منجر به پیشــرفت طبیعی حرفه می شود. برای 
متمایزکردن خود، موسســه نام حسابدار خبره را حفظ کرده است 

ولی مزیت رقابتی مشاوره را هم دارد.
این موسســه بیشــتر صاحبکاران جدیــد را از طریق معرفی 
صاحبکاران موجود به دســت مــی آورد. یک مشــتری راضی، 
بهترین عامل بازاریابی برای این موسســه است. مجرای دیگر 

فروش آن ها برگزاری دوره های آموزشی منظم است.
در اصل، یک مشــاور خوب کسی است که زیاد سؤال کند. مهم 
اســت که درباره عوامل موثر بر کسب وکار صاحبکار کنجکاو باشد. 
موسســه هایی که خواهان گــذار از ارائه خدمات رعایــت قوانین و 
مقررات به خدمات توسعه کسب وکار هستند، باید توجه داشته باشند 

که شریک یا مالک کسب وکار باید ذهنیت مشاوره داشته باشد.

سوزاناسپایسر(Suzanne Spicer)،مدیرو
.(Spicer & Co.)موسساسپایسروهمکاران

 8 و  به 500 صاحبکار  نزدیک  و  کار شده  این  وارد  در سال 2001   •
کارمند دارد.

• صاحبکاران را به استفاده از نرم افزارهای ابری برای کمک به این که 
اطالعات آنی درباره کسب وکارشان داشته باشند، ترغیب می کند.

• صاحبکاران موسسه را، گستره ای از افراد و شرکتها، از معامله گران 
فردی گرفته تا شرکتهای ساختمان سازی با گردش مالی چند میلیون 

پوند، تشکیل می دهند. 
از دیدگاه ســوزان، برای دگرگون سازی موسســه حسابرسی برای 
آینده، باید فناوری و روشــهای جدید کار بــا صاحبکاران را پذیرفت. 
به منظور ارائه خدمات موثر به صاحبکاران، موسســه ها باید کارکنانی 
داشته باشــند که مهارتهای دیجیتال را بلد باشــند. ولی در میان این 
همه پیشــرفتهای فناوری، مهارتهــای ارتباطی به طــور روزافزونی 

بااهمیت شده اند.
خودکارشــدن فرایندهــا، خطر خطاهای دســتی را کاهش می دهد 
و امــکان ایجاد ارزش افــزوده در زمان ارائه خدمات بــه صاحبکاران 
را فراهــم می کنــد. همچنیــن کارمنــدان بیش ازاین درگیــر کارهای 
پیش پاافتاده و تکراری نمی شــوند و می توانند زمان خود را روی ارائه 

خدمات باالتر زنجیره ارزش صرف کنند.
با وجــود این، جلب نظــر کارمندان به فلســفه موسســه نیز حائز 
اهمیت اســت. موسسه اسپایســر و همکاران از یک بستر حسابداری 

شناخته شــده اســتفاده می کند و بهترین راه برای کمک به شروع سفر 
دیجیتالی شدن صاحبکاران، اثبات قابلیت این بستر حسابداری است. 
این موسسه برگزارکننده رویدادهایی برای صاحبکاران است تا بتوانند 
با هم ارتبــاط بگیرند و درباره تجربیات شــان در زمینه گذر به بســتر 
دیجیتــال با هم تبادل نظر کنند. از آنجا که این موسســه تنها در یک 
بســتر تخصص دارد، آموزش کارکنان درباره نحوه کارکرد این سامانه 

به نسبت آسان است. 
سوزان به این نتیجه رسیده که کشاندن کارمندان به سفرهای ساالنه 
برای شرکت در کنفرانسهای حسابداری و دیجیتال باعث ایجاد انگیزه 
می شــود و به کارکنان کمک می کند تا درباره نرم افزارها و برنامه های 
کاربردی جدید چیزی یاد بگیرند. کارکنانی که در این کنفرانسها شرکت 
می کنند اطالعاتشان را با دیگر همکاران به اشتراک می گذارند و دانش 

موسسه در آن حوزه ها را تقویت می کنند.
توصیه ســوزان این اســت کــه ســوق دادن صاحبکاران به بســتر 
دیجیتــال باید گام به گام باشــد. گذار گام به گام به بســتر دیجیتال این 
امکان را می دهد تا بر هدایت صاحبکاران در این مسیر تمرکز بیشتری 

صورت گیرد.
استفاده از یک بستر دیجیتالی، امکان دسترسی آنی به گزارشهای 
مالی و آمار و ارقام اصلی کســب وکار را فراهــم می کند. این می تواند 
اولین گام موسسه برای آغاز ارائه خدمات مشورتی به صورت مرحله ای 
باشــد. آغــاز گفت وگو درباره عوامــل موثر بر آمــار و ارقامی که تولید 
می شــود می تواند یک گام به جلو باشد. از نظر این موسسه، برگزاری 
جلسه با صاحبکاران، طرح پرسشهای مناسب و توضیح گستره خدمات 
در دسترس، به منظور جلب نظر صاحبکاران برای رفتن به سوی باالی 

زنجیره ارزش، کارهای سودمندی به حساب می آیند.

منبع:
George Willie, Sara Harvey, Paul Kennedy, Transforming 
Your Practice for the Future, www.IFAC.ORG, 2019

پانوشتها:
1- IFAC SMP Committee

2- نورویچ شهری واقع در جنوب غرب انگلستان است.
3- ACCA Global Ethics Forum
4- Consultative Committee of Accounting Bodies (CCAB)
5- Professional Accounting Organizations (PAOs)
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شواهد پایه نشان می دهد که قدردانی با مزایای چندگانه در 
بین جنبه های  تمایزبخشی  اگرچه،  ارتباط دارد.  کار  محل 

گوناگون قدردانی سودمند است. 

دو نفر ممکن است شرایط به تقریب یکسانی در زندگی 
داشته باشند، اما یکی از این دو می تواند بیشتر حق شناس 
که  است  شخصیتی  ویژگی  یک  قدردانی1  خصلت  باشد. 

در ستایش قدردانی
RobYeung
ترجمه:معصومهامیری

دکتررابیونگ (Rob Yeung) می گوید: " اظهارنظر یا رفتار مثبت ممکن است آثار سودمندی بر دیگران داشته باشد و منجر به 
احساس عالی تندرستی و بهبود سطح رضایت از کار شود."
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زندگی  آزمون  به  نسبت  حق شناسی  به  نسبت  فرد  تمایل 
قدردانی  احساس  سودمندتر،  بیان  به  می دهد.  نشان  را 
حسی است ناشی از شگفتی و حق شناسی، که بیشتر اوقات 
از طرف شخص  مثبت  رفتار  یا  اظهارنظر  نتیجه  به عنوان 
دیگر، در یک شخص به ارمغان می آید. باالخره، قدردانی 
تشکیل  رفتار  یا  اظهارنظرها  از  مجموعه ای  از  بیان شده، 
تا  کند  استفاده  آنها  از  است  ممکن  فرد  یک  که  می شود 

احساس قدردانی را در شخص دیگری برانگیزد.
 (Alicia یک مطالعه که به تازگی توســط آلیشــیااستارکی
(Starkey از دانشــگاه ایالتی پورتلند (Portland) انجام شده، 

146 کارمنــد بیمارســتان را در 12 هفته زیرنظر گرفته اســت. 
کارکنانی که بیشــتر مورد تقدیر قرار گرفته اند، احســاس رضایت 
بیشــتری از محل کار گزارش کرده اند. آنها همچنین شبها بهتر 

خوابیده و سردردهای کمتری را احساس کرده اند.
آنچــه دربــاره این مطالعــه در خورتوجه اســت، این اســت 
که پژوهشــگران به ســادگی از شــرکت کنندگان پرســیده اند که 
به چه تناوبــی مورد قدردانی قرار گرفته اند. نیازی به نمایشــهای 
گــران یا مفصل سپاســگزاری نبــود تا احســاس قدردانی را در 
شــرکت کنندگان ایجاد کند. تنها شنیدن »سپاســگزارم« از زبان 
دیگران با تناوب بیشــتر، هم در رضایت از کار و هم تندرســتی 

آنها، تفاوت ایجاد می کرد.
در یک بررسی جداگانه، پژوهشــگران کسب وکار شاملآدام
 (Francesca و فرانچســکاگینــو (Adam Grant) گرنت
(Gino آثــار قدردانی گذری و بیان شــده را بــر عملکرد کارکنان 

آزمودنــد. اولین گــروه کنتــرل شــامل کارمندان دانشــگاهی 
حقوق بگیر مســئول جمــع اوری کمک مالی، مطابــق معمول با 
خیرین احتمالی تماس گرفتند. گروه دوم آزمون، مالقاتی کوتاه 
با مدیر کمکهای ســاالنه دانشگاه داشــتند که تنها به آنها گفت: 
"من از تالش ســخت شما بسیار خرســندم. ما همراهی شما با 

دانشگاه را خالصانه ارج می نهیم." در طول این آزمون، اعضای 
گروه کنترل مســئول جمع آوری کمک مالی، به طور میانگین 41 
تماس تلفنی با بیرون برقرار کردند. اعضای گروه آزمون مسئول 
جمع آوری کمکهای مالی، که از آنها به صورت حضوری قدردانی 
شده بود، به طور میانگین 63 تماس تلفنی برقرار کردند. با توجه 
به این که همه جمع اوری کنندگان کمکهای مالی حقوق بگیر بودند 

و هیچ پاداش اضافی برای تماســهای تلفنی دریافت نمی کردند، 
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که قدردانی بیان شده در واقع 

در برانگیختن انگیزه آن کارکنان اثربخش بوده است. 

اینرابدیهینپندارید
که  است  روشن  این  که  کنند  ادعا  است  ممکن  منتقدان 
قدردانی مهم است. بااین حال، نظرسنجی منظم انجام شده 
از کارکنان نشان می دهد که تعداد بیشتری از کارکنان، بیش 
از آن که نگران تحسین و شناسایی تالش کاری خود باشند، 
احساس می کنند که قدرشان به درستی شناخته نشده است. 
با نگاه خوش باوری ممکن است بخواهیم بر این باور باشیم 
است؛  مهم  قدردانی  که  باشد  روشن  همه  برای  باید  که 
را  آن  اهمیت  افراد،  بیشتر  که  است  این  واقعیت  اگرچه، 
دست کم می گیرند یا آنقدر درگیر کار و مشکالت خود هستند 
که فراموش می کنند قدردانی خود را نسبت به دیگران بیان 
جمله  از  پژوهشگرانی  تفسیر،  این  از  پشتیبانی  در  کنند. 
 (Nicholas و نیکالساپلی (Amit Kumar) آمیتکومار
داده هایی   ،(Booth) بوث  بازرگانی دانشکده  در   Epley)

جمع اوری کردند که نشان می دهد آن افرادی که قدردانی 
در  ایجادشده  شادمانی  احساس  به شدت  می کنند،  بیان  را 

کارمند را دست کم می گیرند.
کارکنان نیز ممکن اســت بیان قدردانی نسبت به مدیران خود 
را ســودمند بدانند. مطالعات نشــان می دهد مدیرانی که درباره 
شایستگی خود احســاس ناامنی می کنند، به احتمال بیشر نسبت 
بــه کارکنان رفتار پرخاشــگرانه دارند، مانند ســرکوب کارکنان و 

بیش ازحد انتقادی بودن. 
به عبارت دیگر، قدردانی کردن از مدیران سختگیر یا نشان دادن 
قدرشناسی برای هرآن چه به نظر شــما در رهبری آنها به درستی 
مثبت اســت، ممکن اســت یک تاکتیک ســودمند برای کاهش 
رفتارنادرست آنها با شما باشد. البته، این شاید آخرین کاری باشد 
که مایل به انجام آن باشید، اما ممکن است دست کم به شما کمی 
فضای بیشتر در کوتاه مدت بدهد تا گزینه های بلندمدت تر خود را 

بررسی کنید.
همچنین در نظر داشــته باشــد که بیان قدردانی ممکن است 
در همه موقعیتها سودمند نباشــد. برای نمونه، براساس مطالعه 

72



13
98

ی  
  د

 1
04

ه  
مار

ش

جدیدی که توسط پژوهشگر جرمیییپ(Jeremy Yip) انجام 
شــده، بیان قدردانی در مذاکره ممکن اســت ایــن درک را ایجاد 
کند که شما درذات بخشنده هســتید؛ این ممکن است در مقابل 
به طور معکوس دیگران را تشــویق کند تا از شما بهره کشی کنند. 
درنتیجه، شــاید مناسب تر باشد که احساس قدردانی خود را برای 
شــرایط برابر حفظ کنید، تا این که آنها را در شــرایط رقابتی بروز 

دهید. 

کلینیکاستعدادیابیدکترراب؛پرسشوپاسخ
ثبت نام  ارشدتر  شغل  یک  برای  هردو  همکارانم  از  یکی  و  "من 
ما  می کنم.  مدیریت  را  او  اکنون  و  گرفتم  را  شغل  من  کردیم. 
عادت داشتیم با شرایط کنار بیائیم، اما او به تازگی تا حدی مقاوم 
مدت  همچنین  و  است  بزرگتر  من  از  او  است.  شده  بی فایده  و 
او فکر می کند  بنابراین شاید  کار کرده است،  بیشتری در شرکت 
من برای مدیربودن شایسته نیستم. چگونه باید با او مقابله کنم؟" 
مراقب باشید سریع نتیجه گیری نکنید.ترفیع شما و تغییر در رفتار وی 
ممکن اســت پیش از ارتباط علت ومعلولی، به هم وابسته باشند. ممکن 
است ســایر همکاران یا دیگر مشکالت باعث رنجش وی در محل کار 
شده باشــد. همچنین ممکن است پای مسائلی در زندگی شخصی وی 

در میان باشد که بر رفتارش در محل کار اثر می گذارد. 
حتی اگر ترفیع شما غرور او را جریحه دار کرده باشد، این ممکن است 
فقط یک عامل کمک کننده باشــد، تا این که تنها توضیح برای تغییر در 
رفتار وی. نکته اینجاســت که شما نمی توانید شرایط وی را درک کنید، 
تا زمانی که از او محترمانه بپرســید که درباره شغل و زندگی خود به طور 

کلی چه احساسی دارد.
امــا پیش از صحبت کــردن با او، افــکار خود را جمع کنیــد و درباره 
نمونه های مشخصی که رفتار وی را چالشی یافته اید، یادداشت بردارید. 
سپس زمانی را در برنامه کار او پیدا کنید که شلوغی کمتری دارد، تا یک 
گفتگوی رودررو با هم داشته باشید. به وی درباره شواهدی که مشاهده 
کرده اید بگویید. اطمینان پیدا کنید که از القای این که شــما می دانید در 
ذهن او چه می گذرد، پرهیز می کنید. شــاید او درنظر نداشته که به طور 
آگاهانه مقاوم یا بی فایده باشــد. شاید حتی متوجه نشده باشد که شما او 
را این چنین مشاهده کرده اید. به سادگی نظر وی را درباره آنچه مشاهده 

کرده اید جویا شوید.
هدف شــما این اســت که کشــف کنیــد وی با چه مســائل و 

مشــکالتی روبه رو شده اســت، و آیا این مسائل خارجی هستند 
یا به شما و ترفیع شــما مربوط می شوند. تنها آن موقع است که 
می توانید درباره اقدام مناسبی که باید با هم انجام دهید، تصمیم 

بگیرید.

نکتههایسودمند
است  ممکن  که  به این خاطر  را  کارکنان  اثربخش  مدیران 
داشته  پیاده سازی  ارزش  که  باشند  داشته  پیشنهادهایی 
معمول  به طور  کارکنان  باشد،  هرچه  می نهند.  ارج  باشد، 
دریافت  مشتریان  از  بیشتری  مستقیم  بازخوردهای 
نسبت  بهتری  دید  است  ممکن  می رسد  به نظر  و  می کنند 
باشند؛  داشته  راهبردهای شرکت  پیاده سازی  به چگونگی 
اگرچه، مدیران می دانند که نمی توانند به هر ایده ای پاسخ 
کینگ  دانیل توسط  که  جدید  مطالعه  یک  بدهند.  مثبت 
 (Rice) رایس  دانشگاه  دانشجوی   ،(Danielle King)

می دهد  ارائه  مهمی  مفاهیم  است،  شده  انجام  تگزاس 
درباره این که مدیران چگونه باید ردکردن پیشنهاد را اعالم 

کنند.
در دو آزمون، کینــگ کارکنان را در معرض دو برخورد قرار داد؛ 
ردکردن مبهم که با حساســیت جمله بندی شــده بــود، یا دالیل 
مشــخص که بدون حساســیت جمله بندی شــده بــود. کارکنان، 
به احتمال بسیار زیادتر، در زمان دریافت توضیحهای مشخص که 
بدون حساســیت منتقل شده بود، نسبت به زمانی که توضیحهای 
مبهم را با حساســیت دریافت می کردند، ارائه پیشنهادهای بعدی 
را متوقــف می کردند. به عبــارت دیگر، برای تشــویق کارکنان به 
ادامه اظهارنظر، اطمینان پیدا کنید که بیش از آن که بر صحبتهای 
مشــخص (یعنی دالیل مشــخصی که ارائه می کنید) تمرکز کنید 
بیشتر بر چگونگی ردکردن پیشنهاد آنها (یعنی چگونگی حساسیت 

شما در برخورد) تمرکز کنید.

پانوشتها:
1- Gratitude

منبع:
Dr. Rob Yeung, In Praise of Gratitude, Accounting and 
Business, Nov./Dec. 2019
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