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مدیریت کیفیت کنشمند،
دورهای دیگر در
تحول حسابرسی
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در سال گذشته ،با اعتقادی راسخ به ارزش حرفه حسابرسی ،در نقشی غیراز حسابرس بهعضویت
هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBدرآمدم .در بهترین
حالت ،حرفه حسابرسی باید اطمینان و اعتماد بیشتری را نسبت به اقتصاد و عملکرد بازارها ایجاد کند.
درعین حال و با وجود فعالیت خوب بسیاری از حسابرسان ،کوتاهیهای اخیر شرکتها ،موجب پرسشهای
اساسی در رابطه با مربوطبودن و کیفیت حسابرسی شده است.
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شرکتکنندگان در بازار ،بیش از هر زمان دیگر ،نیازمند اطمینان بیشتر نسبت به اطالعات گزارششده
و افرادی هســتند که اطمینانبخشــی را فراهم میکنند .هیئت براین باور است که مجموعهای قوی از
استانداردها با تمرکز بر کیفیت ،بههمراه تعهد به استانداردهای اخالقی دقیق ،عنصری مهم در افزایش
اعتماد به حرفه میباشند.
امروز خرســندم که بگویــم هیئت ،مجموعه جدید و بازنگریشــده اســتانداردهای مدیریت کیفیت،
ازجمله استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  ،(ISQM 1) 1استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت
 (ISQM 2) 2و اســتاندارد بینالمللی حسابرســی ( (ISA 220) 220تجدیدنظرشده) را تصویب
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کرد .اکنون نیز در انتظار تایید هیئت نظارت بر منافع عمومی

اطمینان از اینکه موسســه بهطور کارامــد و اثربخش فعالیت

) (PIOBهستیم.

میکند ،تقویت میکند .این اســتانداردها به نظارت دقیقتر بر

تصویب ســه اســتاندارد مدیریت کیفیت ،اوج پاســخ ما به

ســامانه مدیریت کیفیت ،شناخت ریشــه اصلی ناکارامدیها و

محیط در حال تغییر ،چالشهای اثربخشی استانداردهای کنترل

اصالح فوری آنها نیاز دارند .فرهنگی كه امکان خودســنجی

کیفیت ازپیش موجود و نیازهای روزافزون شــرکتکنندگان در

کنشگرا و منظم را میســر میکند ،به گروههای مشارکتکننده

بازار بود .مجموعه اســتانداردهای حاصل ،ایجاد ســامانهای

كمك خواهد كرد تا احســاس کننــد در جهت اهداف خود برای

قویتر در مدیریت کیفیت را برای موسســههایی قرار داده است

انجام کار با كیفیت حمایت میشــوند و امکان بهبود مســتمر

که اســتانداردهای هیئت را بهکار میگیرنــد و تغییر از رویکرد

كیفیت را میسر میسازد.

سنتی و خطیتر برای کنترل کیفیت را نشان میدهد.
اســتانداردهای جدید و بازنگریشــده ،فراینــدی یکپارچه

تشویق به اطالعرسانی و شفافیت پیشرفته

و تکرارپذیــر را برای مدیریت کیفیت کار موسســهها در جایی

اطالعرسانی دوطرفه قوی اطالعات ،هر سامانهای با عملکرد

که اســتانداردهای کیفیت کاربرد دارند ،فراهــم میآورد .این

خوب را تقویت میکند .استاندارد جدید یعنی استاندارد

اســتانداردها مدیریــت جامع و فعاالنه ریســکهای کیفیت ،از

بینالمللی مدیریت کیفیت  ،1با تاکید بیشتر بر سامانههای

طریق پاسخگویی بیشتر ،تمرکز بهتر بر رهبری و فرهنگ ،و

اطالعاتی و اطالعرسانی دوطرفه فعال در داخل و خارج از

بهبود مســتمر از طریق نظارت الزم ،و چرخه بازخورد ناشی از

موسسه ،به نیازهایی فراتر از نیازهای موجود میپردازد.

اصالح را مورد هدف قرار داده است.

اســتاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  1بــا تاکید بر نقش و

حرکت از فرایندهای دوگانه و مبتنیبر رعایت بهســمت یک

اهمیت اطالعرســانی خارجی و ارزیابــی روندهای مختلف در

رویکرد مدیریت کیفیت بســیار کنشــگراتر ،پویاتر و مبتنیبر

شــفافیت گزارشگری در سطح جهان ،مسئولیت موسسه را در

ریســک برای پیشرفت حرفه حسابرسی بســیار اهمیت دارد.

اطالعرسانی خارجی افزایش میدهد.

همچنین مراقب بودیم که تعــادل را در نیازهای همه ذینفعان
برقرار کنیم تا این استانداردها برای همه موسسهها با هر اندازه
و پیچیدگــی ،کاربردپذیر باشــند .درمجموع ،اســتانداردهای
جدیــد باید معمــاری اولیه جدیــدی را بهمنظور پشــتیبانی از
تغییرات ،پیشــرفت در نحوه مدیریت و دستیابی موسسهها به
کیفیت ،و هماهنگی بهتر با نیازهای همه شــرکتکنندگان در
زیستبوم گزارشگری مالی ایجاد کند.

تمرکز بر راهبر و پاسخگویی

موسسهها براساس استانداردهای هیئت ،و راهبر آنها بستگی
خواهد داشت .این استانداردها تا حد زیادی ،انتظارها و
پاسخگویی راهبر موسسهها را در قبال مدیریت کیفیت و ایجاد
فرهنگ صحیح در جهت تعهد به عملکرد یکنواخت برای
خدمات با کیفیت ،براورده میسازد.
الزامهــای جدیــد ،پاســخگویی راهبر موسســه را در مورد

ضرورت دارد و
چهمواردی باید
بازبینی شود و
چهکسی میتواند
این بازبینی را
انجام دهد
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توانایی دستیابی به نتیجه مورد انتظار ،بهنحوه عملکرد

چهزمانی  بازبینی کیفیت کار
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مجموعهای قوی از
استانداردها
با تمرکز بر کیفیت
عنصری مهم در
افزایش اعتماد
به حرفه میباشد

حسابرسی را ملزم میکند که بهصورت فعاالنه مدیریت کرده
و مسئولیت دســتیابی به کیفیت را بهویژه از طریق پیداکردن
اطمینان از پایبندی به سیاستهای موسسه ،بهعهده گیرد.

کیفیت یکنواخت در سراسر شبکهها

با توجه به نقش مهم شبکهها در ارتقای کیفیت یکنواخت در
بین موسسههای یک شبکه ،استاندارد بینالمللی مدیریت
کیفیت  1بهطور مستقیم به مسئولیتهای موسسهها در ازای
آنچه که از شبکهها دریافت میکنند و نحوه همکاری آنها با
شبکهها میپردازد .این استاندارد تاکید میکند که مسئولیت
نهایی سامانه مدیریت کیفیت موسسه با راهبر فردی هر
موسسه است.

آنچه در پیشرو قرار دارد

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  1موسسهها را تشویق

تصویب استانداردها تنها اولین گام است .باید اطمینان پیدا کنیم

و در بســیاری از موارد ،آنها را ملزم میکند تا بهطرز مناسب با

که استانداردهای جدید و بازنگریشده بهخوبی درک شدهاند و

ذینفعان ارتباط برقرار کنند؛ بهویژه در مواردی که از مسئولیت

بهطور اثربخش بهکار گرفته میشوند .ما بر اولین برنامه استقرار

عمومی باالتری برای پاسخگویی برخوردار هستند.

متمرکز میشویم تا به این اطمینان دست پیدا کنیم.

خدمات با کیفیت با استفاده از منابع کافی

موسســهها در بســیاری از موارد ،باید بهمیــزان زیادی
مدیریت تغییر در استانداردهای جدید و بازنگریشده اعمال

این استانداردها ،پس از اثربخشی ،باید تاثیر فوری در انجام

کنند ،تا این اســتانداردها بهطور اثربخشی فرا گرفته شوند و

هر کار حسابرسی و تمرکز بیشتری بر کیفیت داشته باشند.

بهکار روند.

بهویژه ،این استانداردها اهمیت منابع كافی و مناسب ،منابع

اما بیشــک بهنظر من ،این تغییرات برای پیشرفت حرفه

انسانی ،منابع فناوری و فكری را در انجام کار حسابرسی

حســابداری ضروری و گامــی عمیق اســت در جهت حفظ

برجسته میسازد.

پایبندی به آنچه انجام میدهیم.
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اســتاندارد بینالمللــی مدیریــت کیفیــت  1و اســتاندارد

من بر این باور هستم که استانداردهای جدید و بازنگریشده،

بینالمللــی مدیریت کیفیــت  2که بهتازگی تصویب شــده،

محدودیت دســتیابی به خدمات با کیفیت را مرتفع میســازد.

بهترتیب رهنمودهای شفافی در مورد اینکه چه زمانی بازبینی

اســتقرار مدیریت کیفیت و فرهنگ بهبود مســتمر در سراسر

کیفیت کار ضرورت دارد و چه مواردی باید بازبینی شود و چه

موسسه نسبت به تصمیمهای راهبردی ،عملیات و فرایندهای

کسی میتواند این بازبینی را انجام دهد ،تهیه کردهاند.

تجاری ،گامی مهم و رو بهجلو است.

در اســتاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  ،2برای افزایش
واقعبینــی بازبینیکننده ،یــک دوره فاصلهگیــری اجباری
دوســاله از زمان بازبینی برای مواردی تعیین شــده است که
قرار اســت شریک کار حسابرسی ،نقش بازبینیکننده کیفیت
کار حسابرســی را در همــان کار بهعهده بگیــرد .همچنین،
اســتاندارد بینالمللــی  220بازنگریشــده ،شــریک کار

منبع:

. With New Standards in Place, Proactive Quality

Management Will Underpin the Next Era of Audit
Transformation, Seidenstein, T., Ifac.org, September
23, 2020

