بهارهی

محمود مجدی

و باز سالی دیگر گذشت و سالی دیگر آغاز شد و باز گرمای مالیم و فرحبخش روزهای آفتابی
بهار در باغ و راغ و کشــتزارها به ســبزه و گلها و درختان بشــارت میدهد تا از خواب سنگین
زمستان بیدار شوند و روح تازه بهخود گیرند و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند.
و با خوبیها و بدیهــا ،هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد ،برگ دیگری از
درخت زمان بر زمین افتاد.
گذر كرديم از اين سال به آن سال ،دلهايمان شكست و دلهايمان شاد گشت؛ بودند آناني كه
برايمان از خود عزيزتر ولی حال نقشــی از غريبه را نيز در دل ندارند؛ هســتند آنانی كه در اين
لحظه بهجمع عزيزان دل اضافه گشتهاند.
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ای خــدای دگرگــون کننده دلهــا ودیدهها ،ای تدبیرکننــده روزوشــب و ای دگرگون کننده

حالیبهحال دیگر ،حالمان را به بهترین حال دگرگون کن.
مجله حسابرس در طلیعه بهار طبیعت و آغاز ســال  ،1400با عرض شادباش ،و تبریک
فرارســیدن بهار حضور تمامی مخاطبان ،فرهیختگان ودستاندرکاران عرصه دانش و حرفه
حسابداری و حسابرســی ،از ایزد منان برای همگان سالی پربار همراه با موفقیت و بهروزی،
مسئلت دارد.
در ســال گذشــته عزیزان زیادی درگیر بیماری کرونا بودند ،خیلیها عزیزانشان را از دست
دادند و خیلیها تمام دارائیشان ،یعنی سالمتی را .اکتفا میکنیم به این آیه قرآن کریم:
َفإ َِّن َم َع الْ ُع ْس ِر ُی ْسراً؛ إ َِّن َم َع الْ ُع ْس ِر ُی ْسراً؛ پس (بدان که) با هر سختی آسانی است .آرى ،با هر
دشوارى آسانی است.

امید آنکه احوال خوش و سرســبزتان در این اوقات روحانی با شــکوفایی و دلانگیزی بهار
همداستان باشد.

نوروزتان پیروز!
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صورتهای مالی ابزار تهیه و انتشار اطالعات مفید و طبقهبندیشده برای مقاصد تصمیمگیری طیف وسیعی از استفادهکنندگان صورتهای
مالی ،بهویژه سهامداران و پاسخگویی مدیران در قبال منابع در اختیار آنها میباشد .صورتهای مالی زمانی برای تصمیمگیری و
پاسخگویی مفید واقع میشود که قابل اعتماد ،شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد .بدیهی است ،اطالعات مالی با کیفیت مطلوب ،موجب
تصمیمگیریهای مناسب و تخصیص بهینه منابع اقتصادی و همچنین کارایی بیشتر بازار سرمایه میشود و درنهایت رشد و توسعه و رفاه
اجتماعی را بهدنبال خواهد داشت.
ضرورت اســتفاده از خدمات حسابرسان مستقل بر اساس نظریه نمایندگی و فرضیه اطالعات میباشد و نقش آنها اعتباربخشی و تعیین
میزان قابلیت اتکا به صورتهای مالی در انطباق با اســتانداردهای حسابداری ،از طریق گرداوری و ارزیابی شواهد پشتوانه اطالعات مزبور،
طبق استانداردهای حسابرسی است.
خطر اساســی ارائه خدمات حسابرسی صورتهای مالی آن است که حسابرسان نسبت به صورتهای مالی حاوی تحریف بااهمیت ازجمله
سوءاســتفاده و تقلب ،گزارش مقبول صادر کنند .در چنین شرایطی طیف وسیعی از اســتفادهکنندگان صورتهای مالی ازجمله سهامداران،
بانکها و دســتگاههای دولتی همچون ســازمان امــور مالیاتی و ...در معرض خســارتهای عمدهای قرار خواهند گرفــت .از اینرو ،طرح
و اســتقرار سیستمهای کیفیت خدمات حسابرسی بر اســاس استانداردهای حسابرسی شــماره  1و  ،220توسط موسسههای حسابرسی،
الزامی گردیده اســت .در استانداردهای یادشــده ،ضوابط و شاخصهای طرح و استقرار سیســتمهای کیفیت خدمات حسابرسی و خدمات
اطمینانبخشی و خدمات مرتبط ،در سطح موسسه و در سطح هر کار حسابرسی ،تعیین و ارائه شده است.
طرح و اســتقرار سیســتم کنترل کیفیت و تداوم آن در سطح موسسه ،همچون زیرســاختی برای اجرای خدمات حسابرسی با کیفیت در
ســطح هر کار حسابرسی محسوب میگردد .مهمترین مولفههای این سیستم ،فرهنگ کیفیتمحوری ،رعایت الزامهای اخالق حرفهای،
شایستهســاالری ،آموزش و جبران خدمات حرفهای کارکنان و نظارت و مراقبتهای حرفهای اســت که بایســتی توسط ارکان صالحیتدار
موسسه (شرکا ،مدیران و سرپرستان مسئول کار) در سطح موسسه ترویج و جاریسازی شود .در چنین شرایطی ،بستر الزم برای اجرای
کار حرفهای طبق استانداردهای حرفهای ،قانونی و مقرراتی و بهتبع آن ،اجرای کار حرفهای باکیفیت ،فراهم میگردد.
رعایت سیســتمهای کنترل کیفیت در سطح موسسه و در سطح هرکار حسابرسی ،بهتنهایی انجام خدمات باکیفیت حسابرسی را تضمین
نمیکند .کیفیت خدمات حسابرســی در پرتو مولفههــای بنیادی دیگری همچون حکمرانی خوب (قانونگرایی ،فســادگریزی و مبارزه با
فساد ،شایستهســاالری و  ،)...کیفیت سیستم تعیین صالحیت و پذیرش حسابداران رســمی ،تفکیک مدیریت از مالکیت ،صاحبکاران

حسابرســی خواســتار کیفیت ،حقالزحمه مناسب خدمات حرفهای و نهایت ًا سیستمهای مســتقل ،موثر و کارامد ممیزی نهادهای نظارتی،
همچون جامعه حسابداران رسمی ایران ،پایدار میماند.
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فراتر از اخبار

رویدادهای

 افزایش هزینههای شورای گزارشگری مالی بریتانیا برای گذار به
ساختار جدید

ایران و جهان

شورای گزارشگری مالی بریتانیا ) (FRCدر پیشنویس راهبرد برنامه و بودجه سال 2021

روزانه در مرکز اطالعرسانی

و  ،2022پیشرفت خود در گذار به مرجع حسابرسی ،گزارشگری و راهبری ) (ARGAرا

اینترنتی حسابرس
منتشر میشود.

تشریح کرده است.
شورای گزارشگری مالی ،طی سال گذشته برای استقرار تغییرهای پیشنهادی در سه دیدگاه
مســتقل درباره بازار حسابرسی بریتانیا (کینگمن ،برایدون و مرجع رقابت و بازارها) که به تغییر
در قانون وابسته نیستند ،اقدام کرده است.
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با مراجعه به مرکز اطالعرسانی

شورای گزارشــگری مالی بریتانیا ،با توجه به افزایش ظرفیت و اقدامی که باید برمبنای این

به آدرس

پیشنهادها انجام شود ،پیشبینی کرد که کل هزینههای شورا در سالهای  2021و  2022از 6/8

اینترنتی

www.hesabras.org
از مشروح خبرهای حرفه در این
بخش آگاه شوید.

میلیون پوند به  52/2میلیون پوند افزایش یابد.

 فراخوان برای انجام پژوهش دانشــگاهی در رابطه بــا بازبینی پس از
استقرار
بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFدر حال فراخوان برای ارسال

طرحهای پیشنهادی برای پژوهش است تا بهانجام بازبینی پس از استقرار طراحیشده برای
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سه استاندارد هیئت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی با تمرکز ویژه بر کیفیت موارد افشا ،که بهوسیله شرکتها در بهکارگیری
استانداردها ارائه میشود ،کمک کند .این سه استاندارد عبارتند از استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS9) 9با عنوان «ابزار
مالی» بههمراه الزامهای افشا در استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS7) 7با عنوان «ابزار مالی :موارد افشا» و موارد افشای
الزامی در استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  (IFRS 15) 15با عنوان «درامد حاصل از قرارداد با مشتریان».
مهلت ثبت طرحهای پیشنهادی پژوهش تا  13مارس  1202تعیین شده است.

 ثبت روز حسابدار در تقویم رسمی کشور

شورای فرهنگ عمومی کشور با اعالم پانزدهم آذرماه هر سال بهعنوان روز حسابدار و درج آن در تقویم رسمی ایران موافقت کرد.
شــورای فرهنگ عمومی کشــور در جلسه خود به تاریخ بیســتویکم بهمنماه با پیشنهاد درج روز حســابدار در تقویم رسمی کشور

موافقت کرد و از سال آینده پانزدهم آذرماه در تمامی تقویمهای کشور بهعنوان روز حسابدار درج خواهد شد.

 اعالم گامهای بعدی در پاسخ به تقاضای گسترده برای استانداردهای جهانی پایداری

اعضای هیئت امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFدر روز  1فوریه  2021نشستی برگزار کردند تا
پاسخهای ارسالشده به سه پرسش اول در سند مشورتخواهی بنیاد درباره گزارشگری پایداری ،تقاضا برای استانداردهای جهانی
پایداری ،احتمال نیاز به نقشافرینی بنیاد ،و در صورت نیاز ،الزامها برای موفقیت در این مسیر را بازبینی کنند .پاسخها نشاندهنده
تقاضای روزافزون و فوری برای بهبود یکپارچگی و مقایسهپذیری در گزارشگری پایداری بود ،و همچنین تشخیص قوی وجود دارد
که گامهای فوری باید برداشته شود و تقاضای گستردهای برای نقشافرینی بنیاد در این مسیر وجود دارد.
با توجه به این تقاضا ،اعضای هیئت امنا به توافق رسیدند که بر روی بازخوردهای دریافتی درباره الزامهای موفقیت و دیگر شرایطی
که باید پیش از درنظرگرفتن احتمال تاســیس یک هیئت جدید فراهم شــود ،تحلیل تفصیلی بیشتری انجام دهند .اعضای هیئت امنا
دربــاره تاســیس یک کمیته رهبری دارای هیئت امنا توافــق کردند ،تا بر مراحل بعدی کار نظارت کند ،و یــک الزام اضافی مهم برای
موفقیت افزودند ،که شامل نیاز به فوریت در تحویل استانداردهای جهانی ،بهویژه در مورد آبوهوا است.
اعضای هیئت امنا برای نوبت بعدی در روزهای  2تا  4مارس  2021دیدار خواهند کرد .با توجه به وجود تقاضای روزافزون و فوری،
اعضای هیئت امنا درنظر دارند یک پیشنویس نهایی (شــامل یک نقشــه راه با زمانبندی) تا آخر ســپتامبر  2021منتشر کنند ،که در
صورت امکان منجر به صدور بیانیه تاسیس هیئت استانداردهای پایداری در نشست کنفرانس ملل متحد درباره تغییر آبوهوا (UN

) COP26بشود ،که در نوامبر  2021برگزار خواهد شد.

 حمایت از تاسیس هیئت استانداردهای بینالمللی پایداری

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACاز اعالم اعضای هیئت امنای بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی )(IFRSF

فدراسیون نیز بر این باور است که «تقاضای گسترده برای نقشافرینی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی» وجود دارد.
هیئت استانداردهای پایداری دارای بهترین موقعیت برای رهبری عقالنیت جاری برای یک سامانه جهانی منسجم برای الزامهای
گزارشگری است ،که به خلق ارزش بنگاه ،توسعه پایدار و انتظارات درحال رشد ذینفعان میپردازد.
فدراســیون بر حمایت خود از این اقدام ،دوباره تاکید میکند و آماده اســت تا به اعضای هیئت امنا هنگام پیشــروی در این کار مهم
کمک کند.
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مبنی بر برداشتن گام بعدی و بهموقع برای ارزیابی امکان تاسیس یک هیئت جدید استانداردهای پایداری ) ،(SSBاستقبال کرد.
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 فراخوان برای عضویت در کمیته مشورتی بازارهای سرمایه

کمیته مشورتی بازارهای سرمایه ) (CMACبهدنبال نامزدهای جدید برای عضویت در کمیته از  1ژانویه  2022برای یک دوره
سهساله است ،که برای یک دوره سهساله دیگر قابل تمدید است .کمیته ،اعالم نامزدی از طرف تحلیلگران و سرمایهگذاران از
سراسر جهان را میپذیرد .اعضای کمیته از صنایع مختلف و با پیشینه جغرافیایی متنوع تشکیل میشوند و براساس شایستگی در
صالحیت حرفهای ،و بهعنوان اعضای بازار سرمایه که از اطالعات گزارشگری مالی استفاده میکنند ،و توانایی آنها در ارایه دیدگاههای
شرکتکنندگان در بازار سرمایه ،بهوسیله کمیته مشورتی بازارهای سرمایه انتخاب میشوند.
کمیته مشــورتی بازارهای سرمایه از  20عضو با تجربه عملی گسترده در تحلیل اطالعات مالی تشکیل شده است .این اعضا نماینده
دیدگاهها و عالقهمندیهای وابسته به خود نیستند ،مگر اینکه بهطور روشن اعالم شده باشد.
کمیته طی نشســتهای یکروزه خود که سهبار در سال برگزار میشــود ،با نمایندگان هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری
) (IASBدیدار میکند.

 فراخوان مشترک برای مقالههای پژوهشی در زمینه موارد افشای شرکتها

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBهمراه با نشریه اکانتینگ این یوروپ ) (Accounting in Europeو نشریه
بریتیش اکانتینگ ریویو ) ،(British Accounting Reviewیک فراخوان مشترک برای دریافت مقالههای پژوهشی درباره یکی
یا بیشتر از موضوعهای زیر منتشر کرده است:
• رعایت الزامهای اجباری افشا؛
• حوزههای خاص موردتوجه هیئت؛ و
• گزینههای رویکرد پژوهشی.
فرصت نهایی برای ثبت مقالهها روز  31ژانویه  2022تعیین شده است.

 پیشنهاد رویکرد کلنگر برای تعریف واحد تجاری با منافععمومی

هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAپیشنویس پیشنهادی با عنوان «تجدیدنظرهای
پیشنهادی در تعریف واحدتجاری پذیرفتهشده در بورس و واحدتجاری با منافع عمومی در آیین اصول اخالق حرفهای برای حسابداران
حرفهای» را برای نظرخواهی عمومی منتشر کرده است.
تجدیدنظرهای پیشــنهادی ،تعریف واحدتجاری با منافععمومی ) (PIEرا گســتردهتر میکند تا با توجه به سطح منافع عمومی در
شــرایط مالی آن واحدها ،و بهمنظور افزودن الزامات اســتقالل ،برای افزایش اعتماد نســبت به حسابرسی آنها ،دستههای بیشتری از
واحدهای تجاری را در بربگیرد. ،
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فرصت ارسال نظرات تا  3مه  2021تعیین شده است.
برای مطالعه این پیشنویس بهزبان انگلیسی به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 پیشنهاد استاندارد جدید برای عملکرد مالی شرکتهای تابع مقررات نرخگذاری

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری ) (IASBپیشنهادهایی برای یک استاندارد حسابداری جدید منتشر کرده که شرکتهای تابع
مقررات نرخگذاری را ملزم میکند اطالعات بهتری درباره عملکرد مالی خود به سرمایهگذاران ارایه کنند.

هانس هوگرورست ) (Hans Hoogervorstرئیس هیئت در این مورد میگوید“ :مقررات تنظیم نرخ میتواند اثر بزرگی بر درامد و
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سود شرکت بگذارد ،اما در حال حاضر سرمایهگذاران تصویر کاملی از این اثر نمیبینند .استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی )(IFRS
جدید هیئت ،اطالعات اضافی را الزامی میکند که به سرمایهگذاران تصویر کاملتری میدهد”.

این اســتاندارد پیشنهادی جایگزین استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی  14با عنوان «حسابهای انتقالی به آینده براساس مقررات»
خواهد شد.

 انتشار رهنمود برای تاکید بر پیامدهای اخالقی و حسابرسی ناشی از برنامههای حمایتی دولت

کارشناسان شورای گزارشگری مالی بریتانیا ) (FRCو هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران
) (IESBAیک رهنمود مشترک با عنوان «پیامدهای اخالقی و حسابرسی ناشی از برنامههای حمایت از کسبوکار با پشتوانه دولت
مربوط به کووید »19 -منتشر کردند.
این رهنمود بر پیامدهای اخالقی و حسابرسی ناشی از برنامههای حمایت از کسبوکار با پشتوانه دولت تاکید میکند که در همهگیری
کووید 19-درســطح بیســابقهای افزایش یافتهاند .این سند مالحظات اخالقی مهمی برای حسابداران حرفهای تعیین میکند که برای
کمک به ســازمانهای کارفرما یا صاحبکار خود در درخواســت و اســتفاده از تامین مالی یا حمایت مالی مربوط به کووید 19 -فراخوانده
شــدهاند .این سند همچنین دربرگیرنده رهنمود برای افرادی است که اطالعات و موارد افشای مالی مربوط را تهیه میکنند ،همچنین
افرادی که چنین اطالعاتی را بهطور مستقل حسابرسی میکنند یا خدمات اطمینانبخشی مربوط به آنها را فراهم میکنند.
برای مطالعه این رهنمود بهزبان انگلیسی به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 اعالم گام اول در بازنگری اساسی تجربه دیجیتالی

بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFبرنامههای بنیاد درمورد انتقال سه مرکز اطالعرسانی اینترنتی موجود خود
به یک بستر واحد و یکپارچه را اعالم کرد.
بســتر جدید در آوریل  2021راهاندازی میشود و اولین گام در برنامه چندســاله بنیاد برای افزایش یک تجربه دیجیتالی است که به
ذینفعان خود ارائه میدهد.
بنیاد در سال  2019انتقال زیرساختهای فناوری خود به سامانههای مدرن و مبتنی بر ابر را آغاز کرد ،که رویههای کاری داخلی کارامدتر
را میسر میسازد و در همان حال به بنیاد اجازه میدهد تا در گذر زمان یک تجربه دیجیتالی پیشرفته را به ذینفعان خود در سراسر
جهان ارائه دهد.
بنیاد بهعنوان بخشی از آن برنامه ،در حال اتمام کار خود برای یکپارچهکردن سه مرکز اطالعرسانی اینترنتی موجو د �(public web

) site, eIFRS, and archiveدر یک برنامه برخط ،واحد و یکپارچه است.
مرکز اطالعرســانی جدید بهنظر آشــنا خواهد آمد ،اما با معرفی نواوریهای جدید ،همانند پیمایشــگر جدید استانداردها ،گزینههای
شخصیسازی پیشرفته و امکانات جستجوی پیشرفته ،به بازخوردهای کاربران پاسخ داده است.
است که منجر به برخی اقدام برای کاربران موجود خواهد شد.

 انتشار چهارمین بخش از مجموعه آموزشی ششقسمتی مبارزه با پولشویی

فدراسیون بینالمللی حسابداران) (IFACبههمراه انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز ) (ICAEWچهارمین بخش از
مجموعه آموزشی «مقابله با پولشویی :مبانی) » (AMLرا با عنوان «بخش  :4انتقال دارایی» منتشر کرد.
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همچنین بهروزرســانیهای بیشتری درنظر گرفته شده است .این نواوریها نیازمند حرکت بهسمت یک سامانه مدیریت محتوای جدید
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این سند بخشی از یک مجموعه کوتاه ششماهه است که به حسابداران کمک میکند تا درک خود در مورد نحوه پولشویی ،ریسکهایی
که با آن روبرو میشــوند ،و آنچه را که میتوانند برای کاهش این ریســکها و داشتن سهم سازنده درجهت منافع عمومی انجام دهند،
افزایش دهند.
بخــش چهارم ،انتقال دارایی را بررســی میکند؛ یکی از راههای اولیه که از آن طریق ،مجرمــان عایدات حاصل از جرم را با اقتصاد
قانونی پوشش داده یا با آن یکپارچه میکنند.
برای مطالعه این سند بهزبان انگلیسی به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 یافتههای تحقیق درباره حرفه حسابرسی و مالی

گزارش انجمن حسابداران رسمیوخبره ) (ACCAبا موضوع «پیشرو در تنوعطلبی» نشان داد که براساس باور 87درصد
پاسخدهندگان مبنی براینکه این حرفه برای همگان آزاد است ،نظر مثبتی درباره تنوع موجود در حرفه وجود دارد.
این گزارش جهانی ،با طرح پرسشهای پژوهشی و گفتگوهای میزگرد ،نظرات  10000نفر از اعضای کنونی و آینده انجمن حسابداران
رسمی و خبره درباره دامنهای از موضوعهای مرتبط با تنوع و دامنه پوشش را گرداوری کرده است.
در حالی که نزدیک به دوسوم اعضا ،به ارتباط بین سیاستهای تنوعطلبی و پوششپذیری و موفقیت سازمانی اعتقاد دارند ،اما نزدیک
به دوســوم آنها همچنان براین باور هستند که این حرفه در ارتباط با تنوعطلبی و پوششپذیری دارای مشکل است یا احتمال دارد که با
مشــکل مواجه شــود و بیش از نیمی از آنها ( )٪54احساس میکنند که نمیدانند در این مورد باید چه کاری انجام دهند یا درباره مراحل
بعدی اطمینان ندارند.
گــزارش بهاین نتیجه رســید که رضایتمندی در این زمینه وجود ندارد ،زیرا 68درصد پاســخدهندگان معتقدنــد که حرفه باید فعالیت
بیشتری در جهت ارتقای تنوعطلبی و پوششپذیری در میان اعضای خود انجام دهد.
تحقیق در جهت این گزارش در اکتبر  2020انجام شد که ازجمله شامل برگزاری میزگرد مجازی در  11منطقه بود .بیشتر پاسخدهندگان
بهاین نظرسنجی از اروپای غربی ،آفریقا ،آسیا و اقیانوسیه و آسیایجنوبی بودند.

 بهروزرسانی چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه

شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه ) (IIRCاصالحاتی را در چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه ) (IIRFمنتشر کرده

است تا امکان گزارشگری بهبودیافته را فراهم کند.
این اولین نســخه بازنگریشده از زمان انتشار چارچوب بینالمللی گزارشــگری یکپارچه در سال  2013و نتیجه یک مشورتخواهی
گسترده در بازار با حضور  1470نفر در  55حوزه گزارشگری است.
این مشــورتخواهی نشان داد اگر چه چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه هنوز برای رسیدن به هدف مناسب است ،اما فهرستی
از فرصتهای چارچوب بینالمللی گزارشــگری یکپارچه برای شفافســازی مفاهیم ،سادهســازی رهنمود برای تهیهکنندگان گزارش و
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پشتیبانی از گزارشهای یکپارچه با کیفیت بهتر شناسایی کرد.
بازنگریها بر موارد زیر متمرکز شده است:
• سادهسازی بیانیه مسئولیت مورد نیاز برای گزارش یکپارچه؛
• بینش بهبودیافته در مورد کیفیت و یکپارچگی فرایند گزارشگری اساسی؛
• تمایز واضحتر بین بروندادها و نتایج؛
• تاکید بیشتر بر گزارشگری متوازن نتایج و سناریوهای حفظ ارزش و فرسایش.
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 ضوابط آموزش مستمر کارکنان حرفهای سازمان حسابرسی

واحد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی ،در جهت ارتقای سطح دانش و فرهنگ حسابداری و حسابرسی ،ضرورت و اهمیت

آموزش کارکنان ،ضوابطی را در  6بند بهتصویب کمیته آموزش و تحقیقات و هیئتعامل سازمان حسابرسی رساند و آن را جهت اجرا
ابالغ کرد.
این ضوابط صرفا برای کارکنان حرفهای ســازمان حسابرســی (حســابرس ،حسابرسارشــد ،سرپرســت ،سرپرستارشد ،مدیر و
مدیرارشد) تنظیم شده است.
واحد آموزش موظف شده با توجه به نیازهای آموزشی کارکنان حرفهای و متناسب با سطوح ردههای شغلی ،برنامه آموزشی بلندمدت را
تدوین کند .این برنامهها شامل استانداردهای حسابداری و حسابرسی ،قوانین و مقررات مربوط ،دانش و قابلیتهای فناوری اطالعات
و سایر مهارتها میباشد.

 بیطرفی برای بازبینیکننده کیفیت حسابرسی

هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران ) (IESBAاصالحاتی را در آیین اصول اخالق حرفهای برای
حسابداران حرفهای (شامل استانداردهای بینالمللی استقالل) ) (the Codeدر مورد بیطرفی بازبینیکننده کیفیت کار ) (EQRو
دیگر بازبینیهای مربوط ،منتشر کرده است .این پروژه با تهیه استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  (ISQM 2) 2با عنوان «بازبینی
کیفیت کار» بهوسیله هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBکه در دسامبر سال  2020نهایی
شد ،همراه بود.
بازنگریهای انجامشده رهنمودی را ارائه میدهد که به استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2در پرداختن به صالحیت فردی که قرار
اســت در نقش بازبین کیفیت کار حسابرســی خدمت کند ،با تمرکز بر ویژگی مهم بیطرفی ،کمک میکند .این رهنمود در میان ســایر
موارد ،به موارد زیر میپردازد:
• در مورد لزوم شناسایی ،ارزیابی و پرداختن به مخاطرههای رعایت اصل بنیادی بیطرفی که ممکن است در انتصاب فردی به عنوان
بازرس کیفیت کار برای یک کار مشخص بهوجود آید ،توضیح میدهد.
• بهطور صریح از الزامهای استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2پشتیبانی میکند که بهموجب آن موسسه حسابرسی میتواند بهعنوان
یکی از شرایط شایستگی ،یک دوره فاصلهگیری دوساله قبل از اینکه شریک مسئول کار حسابرسی بتواند نقش بازرس کیفیت کار را
در همان کار بهعهده بگیرد ،تعیین کند.
• تاکید میکند که الزام دوره فاصلهگیری در استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2دارای هدف دوگانه حمایت از رعایت اصل بنیادی
بیطرفی و کیفیت باالی کار است.
این رهنمود ارتقایافته از دسامبر  2022الزماالجرا خواهد بود.
نسخه انگلیسی این رهنمود در مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس در پیوند «منابع جدید» در دسترس شماست.

بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ) (IFRSFبا هدف پشتیبانی از کاربرد یکنواخت استانداردهای بینالمللی گزارشگری
مالی ،چند مطلب آموزشی منتشر کرده است .این مطالب به الزامهای موجود در استانداردها نمیافزاید و آنها را تغییر نمیدهد.
بنگاههایی که در تهیه صورتهای مالی از اســتانداردهای بینالمللی گزارشــگری مالی استفاده میکنند باید توانایی خود را برای تداوم
فعالیت ارزیابی کنند.
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 انتشار مطالب آموزشی برای پشتیبانی از بهکارگیری الزامهای تدوام فعالیت

10

در محیط اقتصادی پرفشــار موجود که بهواســطه همهگیری کووید  19بهوجود آمده اســت ،تصمیمگیری در مورد اینکه آیا
صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شــوند ،ممکن اســت نسبت به شــرایط عادی مستلزم میزان قضاوت بیشتری
باشد.
برای پشتیبانی از بنگاهها ،در این مطالب آموزشی ،الزامات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی مرتبط با ارزیابی تداوم فعالیت،
گردهم آمده است.

 انتشار گزارش درباره دستاوردهای هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق برای حسابداران

هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق برای حسابداران ) (IESBAگزارشی را با عنوان «اصول اخالقی و اعتماد ،ایجاد زمینههای نو»
منتشر کرد که حاوی خالصهای از دستاوردهای هیئت از اول ژوئن  2016تا  13ژوئیه  2020است.
این گزارش ،دربرگیرنده آخرین خبرها درمورد نواوریها و پروژههای فعلی هیئت اســت و به تالشهای گسترده هیئت در زمینه ارتقای
آگاهی ،بهکارگیری و اســتقرار آیین بینالمللی اصول اخالقی برای حســابداران حرفهای (ازجمله اســتانداردهای بینالمللی استقالل)
میپردازد.
این گزارش همچنین به فعالیتهای اطالعرسانی انجامشده از سوی هیئت بهمنظور گسترش و عمقبخشیدن به گفتگوی ذینفعان در
مورد مسائل مرتبط با اعتالی اصول اخالقی در جهان و ایجاد اعتماد عمومی در حرفه حسابداری اشاره دارد.
برای دریافت گزارش یادشده به زبان انگلیسی ،به مرکز اطالعرسانی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.

 انتشار منابع پشتیبان جدید برای استاندارد بینالمللی

فدراسیون بینالمللی حسابداران ) (IFACویرایش جدیدی برای دو منبع پشتیبان استاندارد بینالمللی که از قبل منتشر شده بود،

صادر کرد:
• اجرای روشهای توافقی ) :(AUPیک فرصت رشد و ارزشی :اجرای روشهای توافقی را توصیف میکند ،و این که در چه زمانی
بهکارگیری آن مناسب است و مزایای اصلی برای صاحبکار را مشخص میکند .این منبع همچنین شامل اجرای روشهای توافقی
در موضوعهای مالی و غیرمالی است ،و شش مطالعه موردی کوتاه را با نمونه روشهایی که ممکن است اعمال شود و دو گزارش
تشریحی از خدمات مرتبط با استاندارد بینالمللی  (ISRS 4400) 4400با عنوان «اجرای روشهای توافقی» (تجدیدنظرشده)
ارائه میدهد.
• انتخاب خدمت مناسب :مقایسه خدمات حسابرسی ،رسیدگی اجمالی ،تنظیم اطالعات مالی ،و اجرای روشهای توافقی
(بروشور) :دامنه حسابرسی ،رسیدگی اجمالی ،تنظیم اطالعات مالی ،و اجرای روشهای توافقی را که حسابداران حرفهای
میتوانند مطابق با استانداردهای بینالمللی مربوط ارائه دهند توضیح میدهد و تمایز آنها را بیان میکند .این منبع میتواند به
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صاحبکاران فعلی و دورههای آتی کمک کند تا محدوده خدمات موجود ،زمان مناسببودن استفاده از آنها ،و همچنین مزایای
آنها را درک کنند.
هر دو منبع برای انعکاس خدمات مرتبط با اســتاندارد بینالمللی ( 4400تجدیدنظرشــده) ،که در اوایل ســال جاری از سوی هیئت
اســتانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینان بخشی ) ،(IAASBبهروز شده و برای اجرای روشهای توافقی که شرایط قرارداد در 1
ژانویه  2022یا بعد از آن توافق شده باشد ،موثر است.
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 تهیه دو گزارش مهم مالی برای دولت

سید رحمتاله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانهداریکل کشور از تهیه دو گزارش مهم مالی دولت خبر داد و گفت “ :اولین صورت
مالی دولت در چارچوب آییننامه بندهای «الف»« ،ب» و «پ» ماده  8قانون برنامه ششم توسعه و مطابق با استانداردهای مربوط ،با

همکاری دستگاههای ذیربط و همکاران معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشور وزارت اقتصاد ،در زمان مقرر (آبانماه سال جاری)
تهیه و تقدیم دولت و مراجع ذیربط شد”.

وی افزود“ :صورتحســاب عملکرد بودجه ســال  1397کلکشــور نیز زودتر از موعد مقرر قانونی و با اســتفاده از سامانه نظارت آنی

معاونت نظارت مالی و خزانهداری کلکشــور (سناما) مطابق عناوین و تقســيمات مندرج در قوانین بودجه سنوات مذکور تهیه و تنظیم

شده است”.

وی در خصوص صورتهای مالی سال  1398خاطر نشان کرد“ :در مقایسه با سال گذشته ،این صورتهای مالی بهنگامتر ارائه شده و

حاوی اطالعات واحدهای گزارشگر بیشتری است”.

ارایه صورتهای مالی دولت ،ازجمله گزارشهای مالی است که میتواند آثار سیاستهای مالی بر وضعیت مالی و تغییر در وضعیت مالی
دولت را آشکار سازد و بهنوعی مکمل اطالعات صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کلکشور محسوب میشود.

 اصالح آییننامه نحوه تسویه بدهیهای قطعی دولت با حسابرسی ویژه سازمان حسابرسی

هیئت وزیران آییننامه اجرایی قانون بودجه سال  1399کلکشور ،مربوط به نحوه تسویه بدهیهای قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و
نیز نحوه تسویه مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی ،شرکتهای دولتی ،بانکها ،بیمهها ،اتحادیهها و آستانهای قدس
با حسابرسی ویژه را اصالح کرد.
به موجب این اصالحیه ،بدهیهای قطعی دولت شــامل بدهی دســتگاههای بدهکار به اشخاص متقاضی است که به استناد ماده 19
قانون محاســبات عمومی کشــور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ،ایجاد و با توجه به ماده  20قانون مذکور تسجیل شده و بهتایید
ذیحســاب (در دســتگاههای اجرایی فاقد ذیحساب ،مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دســتگاه اجرایی ذیربط رسیده و توسط
سازمان حسابرسی ،حسابرسی ویژه شده باشد.

 برنامه تهیه استاندارد جداگانه برای واحدهای با پیچیدگی کمتر

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBطی نشست خود در دسامبر  ،2020اولین گفتگوی
همگانی در مورد پیشنویس استاندارد جداگانه برای حسابرسی واحدهای با پیچیدگی کمتر و پروژه پیشنهادی رسمی برای
تکمیل و انتشار پیشنویس استاندارد برای نظرخواهی همگانی را در  2021برگزار کرد .هیئت با طرح پروژه و پیشنویس اولیه
موافقت کرد.
ازجمله طرزفکر موجود درمورد اینکه استاندارد جدید چگونه بهنظر خواهد رسید ،برای چه واحدهایی بهکار خواهد رفت ،و برنامه زمانی
تهیه استاندارد.
برای مطالعه این بیانیه به زبان انگلیسی به صفحه اول مرکز اطالعرسانی اینترنتی حسابرس ،پیوند «منابع جدید» سر بزنید.
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هیئت بهدنبال این تصمیمات ،بیانیه جدیدی منتشــر کرد که برنامههای مربوط به استاندارد جدید را بهصورت تفصیلی بیان میکند،
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خدمات
باکیفیت؛
موانع و
راهکارها
سیداکبر موسویداور
عضوهیئت عالی نظارت و عضو کمیته کنترل کیفیت سازمان حسابرسی

از پذیرش دعوت مجله حسابرس برای شرکت در موضوع مهم بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی ،سپاسگزاریم.
بینش و نظرات شما که حاصل تجربه و مشارکت شما در مسایل حرفهای است ،برای خوانندگان مجله فرصت و غنیمت
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ممتازی است.
در اولین پرسش نگاهی کلی به وضعیت و شرایط حرفه حسابرسی و کنترل کیفیت حسابرسی در ایران اشاره کنید.
موسوی داور
همانطور که میدانید ،حرفه حسابرسی و اطمینانبخشی به خدمات حرفهای در توسعه اقتصادی و پیشرفت جهان و کشورها
ازجمله ایران ،نقش مهمی دارد .همچنین در رابطه با برنامههای فعالیتهای اقتصادی که برپایه صورتهای مالی حسابرسیشده
بهوسیله حسابرسان مستقل واجد شرایط تهیه شده باشد ،خدمات حسابرسی کمک میکند که تصمیمگیرندگان تصمیمهای
مطمئنتری بگیرند .لذا تهیه گزارشهای حسابرسی با کیفیت و نقش کنترل کیفیت در موسسههای حسابرسی جهت صدور
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گزارشهای مذکور به منظور ارائه به استفادهکنندگان بسیار

نباشــند .این موضوع موجب فشــار مضاعف بر حسابرسان در

اهمیت دارد.

انجام خدمات حرفهای و خدمات باکیفیت میگردد.

در این رابطه بخش عمدهای از حسابرسیهای واحد اقتصادی

با توجه به موارد مذکور صدور گزارشهای حسابرسی با کیفیت

دولتی و خصوصی بیش از  3دهه اســت که از طریق ســازمان

نقش اساسی در اعتباردهی به حرفه حسابرسی داشته و موجب

حسابرسی بهعنوان حسابرس بخشهای دولتی و تحت پوشش

پذیرش مناسبتر حرفه توسط جامعه استفادهکنندگان میگردد.

آن ،و جامعه حسابداران رسمی (موسسات حسابرسی) بهعنوان

لذا در سازمان حسابرســی و جامعه حسابداران رسمی واحد

حسابرس بخشهای غیردولتی و خصوصی انجام میگیرد.

کنترل کیفیت از مهمترین و اساســیترین تشــکیالت اداری و

نبود منابع الزم در رابطه با استانداردهای مالی و یا نبود امکان

حرفهای جهت بررسی و کنترل گزارشهای صادرشده میباشد.

دسترسی و ترجمه استانداردهای بینالمللی مرتبط با حسابداری

الزم بــه توضیح اســت جهــت حمایت از حرفــه و نظارت

و حسابرســی و تغییرات زیاد و دائمی اســتانداردها از مشکالت

مناسب بر آن و نیز ایجاد جایگاه و حمایت قانونیتر در سالهای

حرفــه در ســالهای مذکور بوده کــه با تالش و پشــتکار مراجع

اخیر ،بحث تشــکیل نهاد ناظر بر خدمــات حرفهای از طریق

حرفــهای و افراد مربوط در بخشــهای دولتــی و یا خصوصی،

الیحه دولت و طرح مجلس در جریان اســت که امیدواریم این

بخش عمدهای از اســتانداردهای ملی همگام با استانداردهای

موضوع به ایجاد جایگاه مناســب نقش حسابرســان در جامعه

بینالمللی تدوین و بهروزرســانی شده ،ولی همچنین تا رسیدن

منجر گردد .البته مشکالت موجود بدینمعنی نمیباشد که در

به هدف نهایی ،مشکالتی در این مسیر وجود دارد.

حال حاضر موسسههای حسابرسی خدمات حرفهای بیکیفیت

بهرغــم ارائــه خدمــات حرفهای مناســب در  3دهــه اخیر

ارائه میدهند .بلکه مشکالت مطرحشده موجب تحلیلرفتن

توسط ســازمان حسابرسی و جامعه حســابداران رسمی ایران

و تضعیف موسســهها و کارکنان شــاغل حرفهای میباشد که

(موسســههای حسابرســی) ،بهدلیل نبود توجه الزم توســط

در نتیجه آن حسابرســان مجبور به ارائــه خدمات حرفهای با

مراجــع دولتی و بخش خصوصــی بهعنوان اســتفادهکنندگان

استرس و فشارهای زیادی هستند.

نهایی از خدمات حرفهای ،نبود شناخت کافی و مناسب از نقش

قابلتوضیح است که سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران

و خدمات ارزنده حسابرســان و انتظار بیش از حد از حسابرسان

رســمی ایران از طریق واحد کنتــرل کیفیت بخش عمدهای از

جهت کشف کلیه جریانها و تخلفهای بااهمیت و کماهمیت اعم

خدمات حسابرسی ارائهشده بهخصوص حسابرسی صورتهای

از سازماندهیشــده توســط افراد خاص و وابسته به جریانهای

مالــی را با انتخاب نمونههای مناســب مورد بررســی و کنترل

سیاسی و رانتی ،موانع ایجادشده جهت حقالزحمه حسابرسان،

قرار میدهند که در ســازمان حسابرســی بخشــی از حقوق و

ایجاد محدودیت زمانی جهت ارائه خدمات حرفهای ،و انتخاب

مزایای کارکنان (کارانه) و نیز ارتقای کارکنان به رده مدیریت،

برخی حسابرسان در چارچوب روابط خاص و ناسالم ،تشکیالت

مرتبط با امتیاز واحد کنترل کیفیت اســت .همچنین رتبهبندی

حرفهای جایگاه مناسبی در کشور نداشته و مورد حمایت مناسب

موسســههای حسابرســی در جامعــه حســابداران رســمی و

مراجع مربوط دولتی و خصوصی قرار نگرفته است.

بررســی احتمال تخلف موسسههای حسابرسی ازطریق امتیاز

اســتفادهکنندگان از خدمــات حرفهای اعــم از بخش دولتی و

موسســههای حسابرســی بخــش خصوصی جهــت انتخاب

خصوصــی ،موجب گردیده که ســازمان حسابرســی و جامعه

حسابرســان معتمد ،مبنای کار بانک مرکزی ،سازمان بورس

حســابداران رســمی ایران و درنتیجه موسسههای حسابرسی

و بیمه مرکزی قرار گرفته است.

وابســته به آنها دارای منابع مالی الزم و حقالزحمه مناســب
جهت گســترش و پیشــرفت حرفــه و ارائه خدمــات حرفهای

به اقدام حرفه حسابرسی برای بهبود کیفیت خدمات

مناســب و جذب نیروهای مناسب و کارامد و آموزش کارکنان،

حرفهای اشاره کردید .درباره آن بیشتر توضیح دهید.
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همچنین نبــود توجه و حمایت الزم توســط مراجع مربوط

واحــد کنترل کیفیت انجــام میگیرد که امتیازهــا و رتبهبندی

14

حسابرسی برای کسب اطمینان از رعایت الزامهای حرفهای،

موسوی داور
در سه دهه اخیر حرفه حسابرسی کوششهای چشمگیری برای

قانونی و مقرراتی و تهیه گزارش مناسب ،باید سیستم کنترل

ارتقای خدمات حرفهای بهکار برده است؛ ازجمله تهیه و ترجمه

کیفیت مناسبی را طراحی و اجرا کنند .در این رابطه ،بررسی

منابع الزم و چاپ کتب و نشریهها جهت تدوین استانداردهای

صالحیت اخالقی و حرفهای صاحبکار جهت پذیرش کار،

حسابداری و حسابرسی ملی منطبق با استانداردهای بینالمللی

استقالل موسسه و کارکنان ،تهیه قرارداد و بودجهبندی و

و سایر مباحث اقتصادی ،بهروزرسانی منابع با توجه به تغییرات

زمان مناسب ارائه خدمات حرفهای ،تعیین مدیرمسئول کار

زیاد استانداردها با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و تهیه و

و نیز کارگروه حسابرسی ،آموزش کارکنان و پرداخت حقوق

بهروزرسانی دستورعملها و آییننامههای گزارشگری مالی و

و مزایای مناسب و ارتقای آنان ،مستندسازی مراحل کار،

صورتهای مالی انواع فعالیتهای جاری ،ارائه منابع مذکور به

نظارت و بازبینی ،بررسی کنترل کیفیت حین کار ،خاتمه کار

جامعه دانشگاهی کشور و واحدهای اقتصادی کشور ،تشکیل

و زمان صدور گزارش مربوط ،رعایت استانداردهای اخالقی

سازمان حسابرسی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران

و حرفهای ،رفع اختالفنظر گروه ،استفاده از مشاورین،

جهت ایجاد تشکیالت و سازماندهی موسسههای حسابرسی

بررسی احتمال وجود شکایتها و اتهامها علیه موسسه و نیز

بخش خصوصی ،آموزش حرفهای کارکنان بخش حسابرسی،

اطمینان معقول از ارائه اظهارنظر مناسب در گزارش نسبت به

مالی و واحدهای اقتصادی کشور ،ارائه خدمات حرفهای مالی

صورتهای مالی و اطالعات مالی از موارد ضروری انجام و ارائه

و حسابرسی به بخشهای دولتی و خصوصی جهت بهروزرسانی

خدمات حرفهای در چارچوب کنترل کیفیت موسسه میباشد.

اطالعات مالی و اقتصادی بهمنظور تصمیمگیری مناسب

مــوارد مذکور مرتبط بــا کنترل کیفیت از شــرایط مطلوب و

استفادهکنندگان اعم از دولتی و خصوصی بهصورت کالن

ایدهآل در هر موسسه حسابرســی میتواند باشد ،ولی با توجه

یا خاص در بخشهای مالی ،بودجه ،اقتصادی و برنامههای

به محدودیتها در هــر جامعه حرفهای ازجمله وجود منابع مالی

توسعه کشور ،مالیات ،بیمه و بورس ،ایجاد واحد کنترل

الزم ،وجود کارکنان آموزشدیده ،رفتار صاحبکار و فشــارهای

کیفیت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی جهت

بیرونی بر موسســهها ،محدودیت زمانی انجام کار ،تعهدهای

بررسی خدمات حرفهای حسابرسان ،رتبهبندی موسسههای

اخالقــی مدیــران و کارکنــان ،مشــکالت مالیــات و بیمه در

حسابرسی خصوصی و برخورد انضباطی با تخلفهای احتمالی

موسسهها ،رقابت ناسالم موسسهها و نرخشکنی نامعقول ،بازار

ناشی از ارائه خدمات حرفهای و همچنین ارتباط مناسب جامعه

محدود کار و روابط ناسالم و غیرحرفهای بخشی از همپیشگان

حرفهای کشور با مجلس ،دولت ،بانک مرکزی ،بانکها ،بیمه

و یا صاحبکار ،پرداختنشدن حقوق و مزایای کارکنان و تعویق

مرکزی ،سازمان بورس و مراجع حرفهای بینالمللی.

ارتقای آنــان میتواند با شــدتهای مختلفی بــر کیفیت انجام
خدمات حرفهای و گزارشهای صادرشده موسسهها تاثیر گذارد.
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استاندارد شماره  1با عنوان «کنترل کیفیت در

البته موسســههای بزرگتر ازجمله سازمان حسابرسی بهدلیل

موسسههای ارائهکننده خدمات حسابرسی ،سایر

دولتیبودن و داشــتن منابع مالی بهنســبت مناســب ،و ســایر

خدمات اطمینانبخشی و خدمات مرتبط» و استاندارد

موسسههای حسابرســی بزرگ بهدلیل ارائه خدمات حرفهای به

حسابرسی  220با عنوان «کنترل کیفیت حسابرسی

شرکتهای بزرگ و تعداد کارهای مورد بررسی و در نتیجه داشتن

اطالعات مالی تاریخی» در ایران با موضوع کیفیت

منابــع مالی مناســبتر ،تاحد کمتری آســیبپذیر بوده و کنترل

حسابرسی ارتباط دارند .این استانداردها تا چه اندازه

کیفیت مناسب و بهتری در رابطه با انجام خدمات حرفهای دارند.

به انتظارات مربوط به کیفیت حسابرسی پاسخ دادهاند؟

از طرفــی ،موسســههای بزرگ و دارای شــرکای ناهماهنگ و

موسوی داور
همانگونه که در استاندارد یک بیان شده است ،موسسههای

جزیرهای و نیز موسســههای کوچک بهدلیل مشــکالت ناشی از
هماهنگی و نداشــتن کارهای مناســب از لحاظ انــدازه یا تعداد و
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حقالزحمه ،نبود منابع مالی الزم و بیتوجهی به استخدام کارکنان

کیفیت در انجام کار موسسههای حسابرسی و درنتیجه گزارشهای

مناســب و آموزش آنان بهطــور کافی و مناســب ،از لحاظ کنترل

حسابرســی صادرشده گردد .ارائه پیشــنهاد تهیه استانداردهای

کیفیت و آسیبپذیری در معرض ریسکهای بیشتری میباشند.

جدید کنترل کیفیت بهصورت تفضیلی و بیشــتر از استانداردهای

الزم بــه یــاداوری اســت کــه بخــش قابلمالحظــهای از
اســتفادهکنندگان از خدمــات حرفــهای اعــم از بخــش دولتی

فعلــی میتواند به جامعه حرفهای کمــک کند و مواردی را که در
استانداردهای فعلی نیاز به بازنگری داشته ،اصالح کند.

و خصوصــی بهدالیــل مختلف بــر ضرورت تهیه گزارشــهای

عالوه برایــن ،جهت هماهنگی اســتانداردهای ملی ایران

حسابرسی در چارچوب ضوابط و مقررات حرفهای و دارای کیفیت

با اســتانداردهای بینالمللی ،ضروریست استانداردهای جدید

مناســب توجه الزم را ندارند؛ ازجمله بهدلیل نداشــتن شناخت

کنترل کیفیت پس از نهاییشدن مورد استفاده مراجع حرفهای

کافی و مناســب از خدمــات حرفهای و کمتوجهــی به ضرورت

ایران قرار گیرد.

داشتن اطالعات مالی مناسب و اهمیت آن در تصمیمگیریهای

البته این نکته قابلذکر اســت که صرف وجود اســتانداردها و

مرتبط با اهداف واحد تجاری ،صرفهجوئی نامناســب در منابع

یا تدوین و بازنگری اســتانداردها ازجمله اســتانداردهای کنترل

مالی ،نداشــتن اخــاق حرفهای مناســب ،اســتفاده از روابط

کیفیت بهتنهایی نمیتواند موجب ارتقای کیفیت کار و گزارشهای

خاص و ناســالم رانتی در برخی موارد ،برخوردنکردن مناســب

حسابرســی موسســهها شــود .بلکه با رفع مشــکالت و موانع

سهامداران و سازمان بورس و سایر مراجع ذیربط با هیئتمدیره

ذکرشــده در باال در رابطه با رعایت اســتانداردها و ارائه خدمات

شــرکتها و تهیهکنندگان اطالعات مالی ،وابســتگی سهامداران

حرفهای با رعایت کامل و مناسب استانداردها توسط موسسهها

و هیئتمدیره در بخشــهای دولتــی و خصوصی با یکدیگر و با

ازجمله اســتانداردهای مذکور ،میتواند موجب افزایش کیفیت

شرکای برخی موسسههای حسابرســی و بیتوجهی به ضوابط

موسسههای حسابرسی و گزارشهای صادرشده آنان شود.

و مقــررات قانونــی کامل و مناســب جهت برخورد بــا برخی از
نمایندگان ســهامداران (بخش دولتی) ،هیئتمدیره و شرکای

اگر ممکن است به استانداردهای بینالمللی جدید کیفیت

موسسهها و مدیران بانکها و استفادهکنندگان از اطالعات مالی،

و اهمیت بازبینی کار حسابرسی اشاره کنید و تاثیر

اهمیت و توجه الزم مبنیبر ضرورت تهیه گزارشهای حسابرسی

احتمالی آنها بر کار حسابرسان را توضیح دهید.

در چارچــوب ضوابط و مقررات حرفهای .آنها بهطور عمده تنها

موسوی داور
همانطور که در استاندارد کیفیت شماره یک درج شده ،تعریف

حسابرسی و قانونی جهت رفع تکلیف مسئولیت خود میباشند.

بازبینی شامل روشهای طراحیشده برای فراهمساختن

خواســتار دریافت یک گزارش مقبول یا داشتن حداقل بندهای

تغییر و بازنگری استانداردهای کیفیت تا چه اندازه در
بهبود کیفیت خدمات حسابرسان میتواند موثر باشد؟

موسسههای حسابرسی اعم از بخش دولتی یا بخش
خصوصی ،بخش عمدهای از ریسکهای حسابرسی را پوشش
خواهد داد و موجب افزایش کیفیت گزارشهای حسابرسی
صادرشده میگردد.
با وجود این ،موارد ذکرشده در پرسش پیش بهویژه نبود منابع
مالی الزم در موسســههای حسابرسی ،میتواند موجب کاهش

سیستم کنترل کیفیت مناسبی را
طراحی و اجرا کنند
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موسوی داور
استانداردهای فعلی کنترل کیفیت در صورت رعایت توسط

موسسههای حسابرسی باید
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شواهدی از رعایت سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسهها

توانایی مشــاوره بــا دیگران و ردههای باالتــر ،قدرت تحلیل

توسط کارگروه در ارتباط با کارهای تکمیلشده میباشد.

مســائل پیچیده حســابداری و حسابرسی ذکرشــده در انجام

در این رابطه بازبینی کارها موجب میشــود که کارها قبل از

رعایت ضوابط و مقررات حرفهای موسســه ،توانایی مقایســه

صدور گزارش مورد بررسی مجدد افراد ذیصالح قرار گرفته و از

موارد مشــابه نکتههای قابلتوجه و بندهای گزارش با ســایر

انحرافهای ناشی از رعایتنشدن استانداردها ازجمله در رابطه

کارهای حسابرسی دیگر از لحاظ استانداردها یا صنعت مربوط

با مستندســازی ،رفع موارد معوق ،اعمال سیاستها و روشهای

و جمعبندی مناسب نتایج کار بازبینی را داشته باشند.

تعیینشــده موسســهها در انجــام کارها ،ارزیابــی بیطرفانه
قضاوتهای عمده مورد اســتفاده در تهیــه گزارش ،انحرافهای

بازبینیکننده کار حسابرسی چگونه تعیین میشود و چه

احتمالی گزارشــگری مالی و گزارشــهای حسابرسی جلوگیری

اختیاراتی دارد؟

و گزارشــهای با کیفیتتری صادر گردد .جهت اعمال بازبینی،

موسوی داور
ضرورت دارد اشخاص بازبینیکننده توسط ارکان صالحیتدار

کنترل کیفیت را با توجه به انواع خدمات حرفهای موسسه و در

موسسهها از جمله شرکا و هیئتمدیره و با توجه به

چارچوب استانداردهای حسابرسی ،تهیه کنند.

شایستگیهای الزم ،انتخاب شوند .عالوه براین ،آنان در

ابتدا ضرورت دارد موسســهها دستورعمل سیاستها و روشهای

پس از تهیه دســتورعمل مربوط ،واحد یا اشــخاص خاصی

بازبینی کارهای حسابرسی اختیارات نامحدودی ازجمله بررسی

باید برای بازبینی کارها تعیین گردد و اشخاص مذکور مکلف به

پروندهها ،مذاکره با مدیران امضاکننده و گروه حسابرسی،

بازبینی کارها در چارچوب استانداردهای حسابرسی و ضوابط و

بررسی مستندات ،چکلیستها و استقالل کامل تحتنظر

مقررات موسسه باشند.

ارکان ،صالحیتدار داشته باشند.

اشخاص تعیینشده باید زیرنظر شرکا و هیئتمدیره موسسه

گزارشــهای مربــوط به تهیــه اطالعات مالــی و پیشنویس

دارای سابقه کار حرفهای مناسب و تخصص الزم در بررسی و

گزارشــهای حسابرســی و همچنین نتایج گزارش بازبینیکننده

شناخت استانداردهای حسابداری و حسابرسی (حداقل در رده

در رابطه با هر کاری حسابرســی جهت تصمیمگیری به شرکاء و

مدیر حسابرســی) ،بادقت و حوصله ،دارای استقالل و بدون

هیئتمدیره موسسه و امضاکنندگان گزارش حسابرسی ارائه شده

وابســتگی به گروه حسابرســی و مدیران امضاکننده گزارش،

تا پس از بررســی و تحلیل نتایج حاصل ،تصمیمگیری در رابطه
با موارد درجشده و تهیه گزارش نهایی حسابرسی ،انجام گیرد.

مسئولیت نهایی پاسخگویی
در رابطه با
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سیستم مدیریت کنترل کیفیت
با شرکا و هیئتمدیره
موسسههای حسابرسی است

به نظر شما رویکرد حسابرسی برمبنای ارزیابی ریسک
در ایران با چه مشکالتی روبروست؟
موسوی داور
مشکالتی بهشرح زیر که در رابطه با انجام حسابرسی بر
مبنای فرایند ارزیابی ریسک وجود دارد ،موجب گردیده بخش
عمدهای از حسابرسیهای انجامشده در بخشهای دولتی و
خصوصی بهویژه حسابرسی صورتهای مالی ساالنه ،بدون
توجه به فرایند ارزیابی ریسک و یا بهطور ناقص انجام گیرد.
علت استفاده نامناسب از فرایند ارزیابی ریسک در انجام
حسابرسی ناشی از نبود منابع اطالعاتی مناسب در رابطه با
ریسک ،ناقصبودن دستورعمل تهیهشده مربوط ،استفاده
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از فرمهای زیاد و پیچیده در ارزیابیهای اولیه و حین کار،

موسسههای حسابرسی و با توجه به شرایط در موسسه و نیز هر

کلیبودن دستورعمل تهیهشده بدون توجه به اندازه شرکتها

کار حسابرسی ازجمله اندازه شرکتها ،پیچیدگی کار و ریسکهای

و همچنین بهروزرسانینشدن دستورعمل تهیه شده میباشد.

آن ،دولتی یا خصوصیبودن کار ،نوع حسابرسی و سایر شرایط

عالوه بــر موارد مذکور ،نبود منابع مالی کافی و مناســب در

دستورعمل مذکور ،تعدیل و مورد استفاده قرار گیرد.

بیشــتر موسســهها ،نبود آموزش کارکنان ،زمانبربودن انجام
فرایند حسابرسی ریســک ،نبود عالقهمندی کارکنان به انجام

درباره رویکرد مبتنیبر ریسک برای طراحی ،استقرار

حسابرســی مبتنیبر ریســک با توجه به پیچیدگیهای آن و نیز

و عملیاتیکردن اجزای سیستم مدیریت کیفیت در

عالقه به انجام حسابرسی سنتی ،محدودیتهای زمانی در انجام

موسسههای حسابرسی ،که در استاندارد مدیریت

کار حسابرســی و صدور گزارش حسابرســی ،موجب اســتفاده

کیفیت آمده است کمی توضیح بدهید.

نامناسب از ضوابط و مقررات تعیینشده در رابطه با حسابرسی

موسوی داور
منظور از رویکرد مذکور ،انجام حسابرسیهای موسسههای

با توجــه به موارد پیشگفته ،اهداف و ریســکهای کیفی در

حسابرسی بهخصوص حسابرسی صورتهای مالی ساالنه

رابطه بــا فرایند ارزیابی ریســک بهعنوان جزئــی از مدیریت

شرکتها در چارچوب مقررات و دستورعملهای حسابرسی

کیفیــت در حال حاضر برای موسســههای حسابرســی ایران

مبتنیبر ریسک میباشد .بهعبارتی ،بابت انجام کار حسابرسی

بهســادگی قابلدستیابی نبوده و جهت اجراییشدن حسابرسی

و با توجه به ویژگیهای هر شرکت بهشرح زیر ،دستورعمل

مذکور رفع مشکالت یادشده ضروری است.

ریسک باید مورد توجه قرار گیرد.

مبتنیبر ریسک در بخش عمدهای از حسابرسی میباشد.

در این رابطه با توجه به اینکه حسابرسیهای انجامشده توسط
مسئول نهایی در مورد سیستم مدیریت کیفیت در

موسسهها در چارچوب سیستم مذکور انجام میگیرد ،ضروری

موسسههای حسابرسی چه کسی است؟

اســت جهت اعمال اســتانداردهای مدیریت کنترل کیفیت در

موسوی داور
با توجه به ضوابط و مقررات قانونی و حرفهای ،مسئولیت نهایی

موسسهها ،رویکرد مذکور در طراحی ،استقرار و عملیاتیکردن
اجزای سیستم مدیریت کنترل کیفیت ،مورد توجه قرار گیرد.

پاسخگویی در رابطه با سیستم مدیریت کنترل کیفیت موسسههای

همچنیــن ،عوامــل و ویژگیهایی کــه میتواند بر اســتفاده از

حسابرسی با شرکا و هیئتمدیره موسسههای مذکور میباشد.

رویکرد مذکور در هر کار حسابرســی شــرکتهای مورد رســیدگی

ولی از لحاظ جامعه حسابداران رسمی ایران ،سازمان بورس و

تاثیرگذار باشــد ،عبــارت از اندازه و پیچیدگــی کار ،نوع صنعت،

سایر مراجع ذیربط ،عالوه بر مسئولیت نهایی ارکان صالحیتدار

تعداد کارکنان ،محل و شــعبههای آن ،دولتی یا خصوصیبودن،

موسسهها ،مدیران امضاکننده گزارشها نیز مسئولیت پاسخگویی

تعداد ســهامداران ،میزان حسابرســی بخش توسط حسابرسان

داشته و مشمول ضوابط و مقررات انضباطی میباشند.

دیگر ،وجود واحد حسابرســی داخلی ،ســهامی عام و بورســی
بودن ،برونســپاری خدمات مالی و گزارشــگری مالی ،استفاده

نوع سیستم کیفیت نیاز دارند؟

عملیاتی و همچنین انجام حسابرســیهای میاندورهای بهعنوان

موسوی داور
پاسخ در رابطه با سوال مذکور خیر میباشد .ولی ضرورت دارد

عوامل و نیز ویژگیهای خاص واحدهای مورد رســیدگی در مورد
چگونگی استفاده از رویکرد حسابرسی مبتنی بر ریسک میباشد.

از طریق مراجع حرفهای ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه
حسابداران رسمی ایران ،ضوابط و مقررات کافی سیستم

برای شما در ارتقای کیفیت کار حسابرسی توفیق آرزو

مدیریت کنترل کیفیت طبق دستورعملی تدوینشده و توسط

میکنیم.

شماره  111بهمن و اسفند 1399

آیا همه موسسههای حسابرسی ،بزرگ و کوچک ،به یک

از فناوریهــای اطالعاتــی در تهیه اطالعات مالــی و فعالیتهای
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استانداردهای جدید مدیریت کیفیت؛

تاکیدی بر شاخصهای کیفیت

به میز گفتگوی حسابرس خوش آمدید .در آغاز
گفتگو خوانندگان را با موضوع کیفیت حسابرسی و
موقعیت آن در ایران آشنا کنید.
عضدی
استاندارد کنترل کیفیت  1و استاندارد حسابرسی220
هر دو جنبههایی را در خصوص ارتقای سطح کیفیت
حسابرسی مدنظر قرار دادهاند .در این استانداردها،
موضوعهایی چون الزامهای حرفهای که باید از سوی
کارکنان موسسه رعایت شود ،سیاستها و روشهای
پذیرش و ادامه کار با صاحبکار ،منابع انسانی و تعیین
کارگروه ،انجام کار ،مشاوره و بازبینی کنترل کیفیت کار
مورد توجه است.
هر دو اســتاندارد تا حدودی در مســیر تحقق الزامها،
موفــق عمل نکردند .یکی از مولفههای مهم مورد توجه
در اســتاندارد کنترل کیفیت  1که برقراری سیستم کنترل
شماره  111بهمن و اسفند 1399

کیفیت اســت ،در بســیاری از موسســههای حسابرسی
برقرار نشده است .برخی از دالیل این موضوع عبارتند از
اندازه موسسه ،پایینبودن میزان حقالزحمه حسابرسی
و باالبــودن هزینههــای حسابرســی ،عدمامکان جذب
دانشآموختــگان خــوب ،ترکیــب نامناســب کارکنان،
و رقابــت نامعقــول .ایــن عوامــل منجر به هــواداری

محمدعلی عضدی
مدیرارشد کنترل کیفیت و عضو
کمیته کنترل کیفیت
سازمان حسابرسی
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موسسههای حسابرســی از چابکســازی اجرای کار و دوری

بهعنوان یک تقاضا از ســوی ذینفعــان مطالبه گردد .ما نیز در

از اســتقرار واحد کنترل کیفیت شــده و بنابراین ،چارهاندیشی

بازنگری استانداردهای کنترل کیفیت باید بهگونهای عمل کنیم

استانداردها در خصوص کنترل کیفیت عملیاتی نگردیده است.

که هر موسســه با هر اندازه و مقیاسی ،امکان برقراری کنترل

این موضوع زیرســاختهای زیــادی الزم دارد .یکی از این

کیفیت مناسب شرایط موجود را داشته باشد.

زیرســاختها ،تقاضای ذینفعان حرفه بــرای خدمات باکیفیت
است که بهدالیل متعددی ذینفعان حسابرسی در ایران توجهی

چه تغییرات مهمی در استانداردهای کنونی ایران مورد

به مســئله کیفیت حسابرســی نداشــتهاند .در ایران ذینفعان

نیاز است؟ تغییر استانداردهای کیفیت تا چه اندازه برای

گزارشــگری مالی در دو بخش ،ذینفعان ســازمانهای دولتی و

بهبود کیفیت حسابرسی در ایران سودمند است؟

شــرکتهای خصوصی ،طبقهبندی میشــوند .مدیران دولتی

عضدی
در ابتدا باید یاداور شد که تغییر در رویکرد استانداردها به

نتایــج رضایتبخش هســتند .در این چارچــوب ،این گروه از

کیفیت ،نتیجه نیازسنجی و مطالعه شرایط محیطی اعم از

ذینفعــان توجــه خاصی به کیفیت حسابرســی از خود نشــان

اقتصادی و اجتماعی است .فاصله موجود میان انتظارهای

نمیدهند .از جانب دیگر ،در بخش خصوصی بهمعنای اخص

استفادهکنندگان از اطالعات حسابرسیشده در معنای گسترده

آن نیــز از آنجا که ذینفعان خود مدیریت شــرکتها را عهدهدار

آن با وضعیت موجود ،یکی از محرکهای اصلی در این موضوع

هســتند ،تمایلی به انجام حسابرسی باکیفیت ندارند و بهشدت

بوده است .بهدنبال بحرانهای مالی ،محیط فعالیتهای

بــا آن مخالفنــد؛ چون عمــده تقاضای حسابرســی این گروه

موسسههای حسابرسی تغییر قابل توجهی را تجربه کرد و

مربوط به مســائلی از قبیل امورمالیاتی و دریافت تسهیالت از

تمرکز بر بحث کیفیت بهشکل چشمگیری افزایش یافت.

بانکهاســت .بههمین دلیل ،ذینفعان تا زمانی که منافعشان در

بههمین دلیل ،حرفه حسابرسی در بهکارگیری استانداردهای

خطر قرار نگیرد به کیفیت حسابرسی توجهی ندارند.

حرفهای ،الزامهای اخالق حرفهای و بازرسیهای نظارتی جهت

خواهان انجام حسابرســی در کوتاهترین زمان ممکن و کسب

از جانــب دیگر ،اجــرای بازبینی کنترل کیفیــت کار پیش از

ارائه گزارشهایی بهمنظور حفاظت از منافع عمومی بهعنوان

صدور گزارش (بررســی گرم) که ســهم بهســزایی در ارتقای

بااهمیتترین مطالبه از حسابرسان ،به توافق همگانی رسید.

کیفیت حسابرســی و حصول اطمینان از مناسببودن گزارش

این مقصود حاصل نخواهد شد مگر با ارائه خدمات با کیفیت.

حسابرسی در شرایط موجود ایفا میکند ،رنگ باخته است .در

لذا تدوین استاندارد کنترل کیفیت  1و همچنین استاندارد

صدور گزارش بهدالیل مختلف با شــتابزدگی و فشار صاحبکار

بینالمللی حسابرسی  220كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات

روبهرو هستیم و نظارت کافی بر گزارش صادرشده که محصول

مالی تاریخی (اولین بازنگری) قابل اجرا از دسامبر 2009

اصلی خدمات ماســت ،اعمال نمیشود .صدور گزارش بدون

بههمراه تغییراتی که در الزامهای اخالق حرفهای بهعمل آمد

مشــاوره گرفتن در موضوعهــای پیچیده ،اســتفاده از ادبیات

نیز در پاسخ بههمین نیاز ارزیابی میگردد.

آســیبهای عدمبررسی گرم کار شمرده میشــود .این موضوع

حسابرســی و اطمینانبخشــی ،پروژه بازنگری در اســتاندارد

هنگامی که مراجع نظارتی از قبیل بخش کنترل کیفیت جامعه

بینالمللــی کنترل کیفیت  1را ســال  2014آغاز کرد .گام مهم

حســابداران رســمی یا دادگاه به موضــوع ورود کنند ،موجب

و ضروری در این راســتا ،برنامه ترکیبی پیشنهادی هیئت برای

آســیبهای جبرانناپذیری برای کارکنان و شــرکای موسســه

بازنگری در اســتاندارد بینالمللی کنترل کیفیت  1و اســتاندارد

خواهد بود .شــایان ذکر است برای ارتقای کیفیت حسابرسی،

بینالمللی حسابرسی 220و استاندارد بینالمللی حسابرسی600

ِصرف تصویب اســتاندارد خوب راهگشا نیست؛ باید بهسمتی

بــود .این برنامــه پیشــنهادهایی را در خصــوص بازنگری در

حرکــت کرد که موضوع کنترل کیفیــت و ارائه خدمات باکیفیت

استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت  1در برداشت ،ازجمله:
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خاص بــدون رعایــت یکنواختی در نگارش گــزارش از دیگر

اما کار بدینجا ختم نشــد .هیئت اســتانداردهای بینالمللی
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تغییر در رویکرد استانداردها
به کیفیت
نتیجه نیازسنجی و
مطالعه شرایط محیطی
است

ایــن تغییــر در نگرش به کیفیــت حسابرســی در ایران نیز
ضــرورت دارد ،چرا کــه در واقع ارتقای ســطح کیفی خدمات
حسابرسی ،افزون بر آنکه موجب اتکاپذیری و افزایش اعتبار
فرایند گزارشــگری مالی میشــود که نتیجه آن تصمیمگیری
آگاهانه اقتصادی در راســتای تخصیــص بهینه منابع و کارایی
بازار سرمایه اســت ،در بازتاب صالحیت حرفهای حسابرسان
بازار حسابرســی هم تاثیرگذار اســت .باید خاطر نشان کنم که
در سالهای گذشته در پژوهشهای دانشگاهی تا حدودی زیادی
به آزمون کیفیت حسابرســی در ابعاد مختلف توجه شده است،
ولی تعداد انگشتشــماری از این پژوهشها به موضوع تدوین

(الف) پیشنهاد تجدیدنظر در استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت

یک چارچوب کلی برای کیفیت حسابرسی پرداختهاند .چنانچه

 1برای تقویت و اصالح مدیریت کیفیت جهت کلیه کارهایی

این پژوهشــها گســترش یابند ،امکان تغییر نگرش به کیفیت

که طبق استانداردهای بینالمللی حسابرسی در موسسه انجام

حسابرســی فراهم خواهد شد و احتمال اینکه مسیر مورد نظر

میشود با بهکارگیری رویکرد مدیریت کیفیت در سطح موسسه،

موجب افزایش ســطح کیفیت حسابرســی گردد ،قوت خواهد

تقویت توانایی استاندارد برای بهکارگیری در سطح گستردهای

گرفــت .بدون تردیــد چنانچه تغییراتی در نگــرش به کیفیت

از شرایط و افزایش الزامها و موارد کاربردی در استاندارد.

حادث گردد ،باید اصالحهای ضروری در ســایر استانداردهای

(ب) پیشنهاد اصالح سایر استانداردهای بینالمللی حسابرسی

حسابرسی نیز مدنظر قرار گیرد.

و درنتیجه ،تغییرهای این استاندارد.
به این ترتیــب با توجه به اهمیتی که موضوع منافع عمومی

اجزای سیستم کنترل کیفیت در استاندارد بینالمللی

دارد ،تغییرات گستردهای در استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت  1شامل چه مواردی است؟ در مقایسه با

پدیدار شد و در نتیجه پروژه یادشده به استانداردهای مدیریت

استاندارد کنترل کیفیت فعلی چه تفاوتهایی دیده میشود؟

کیفیــت  1و  2و همچنیــن بازنگری در اســتاندارد بینالمللی

عضدی
همانطور که هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی

ساختاری در استانداردها گردید؛ ازجمله ایجاد رویکرد عمومی

و اطمینانبخشی ) (IAASBاعالم کرده است ،استاندارد

به مدیریــت کیفیت و ســنجشپذیری اســتانداردها .اهداف

بینالمللی مدیریت کیفیت  1با عنوان مدیریت کیفیت برای

اســتانداردها نیز در جهت حفاظت از منافــع عمومی ،اصالح

موسسههایی که حسابرسی یا بررسی اجمالی صورتهای مالی

گردیــد .همچنین ،اجزا و ســاختار مدیریــت کیفیت تغییرات

یا سایر خدمات اطمینانبخشی یا سایر خدمات مربوط را انجام

بنیادی داشــت و رویکرد غالب در استاندارد به توصیف اهداف

میدهند برای دورههای مالی که از تاریخ  15دسامبر 2022

کیفی و ریســکهای کیفیت و واکنشــهای مناســب در برابر آن

به بعد آغاز میگردد ،جایگزین استاندارد کنونی کنترل کیفیت

معطوف شد .در این راستا ،فرایند ارزیابی ریسک در استاندارد

که مسئولیتهای موسسه در مورد سیستم كنترل كیفیت آن را

گنجانده شد و بخش جدیدی در استانداردها برای منابع ازجمله

بیان میکند ،خواهد شد .طبق بند  4استاندارد کنترل کیفیت ،1

ارائهدهندگان خدمات ،طراحی گردید و بخشــهای اطالعات و

سیستم کنترل کیفیت موسسه شامل سیاستهای طراحیشده

ارتباطات و نظارت و مستندســازی ،بهبــود یافت .با توجه به

برای اطمینان معقول از این است که الزامهای استانداردهای

این نکتهها ،سایر استانداردهای حسابرسی نیز دچار تغییرهای

حرفهای ،قانونی و مقرراتی رعایت میگردد و گزارشها مناسب

لفظی و محتوایی شده است.

شرایط موجود ،صادر میشود و همچنین روشهای الزم برای

حسابرســی  220ختم شــد .این بازنگری ،منتج به تغییراتی
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اجرای آن سیاستها و نظارت بر رعایت آنها را در بر میگیرد.

اســتاندارد کنترل کیفیت  1توجه خاص بهمقوله ارزیابی ریسک

در اســتاندارد کنونی ،اجزای سیستم کنترل کیفیت عبارتند از

اســت .افزون بر آن ،نقش و مســئولیتهای رهبری موسسه در

 -1مســئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون موسسه-2 ،

مدیریت کیفیت موسســه تقویت شده اســت .این استاندارد در

الزامهای اخالقی -3 ،پذیرش و ادامه کار -4 ،منابع انسانی-5 ،

خصوص نقش رهبری به این موارد توجه کرده است که موسسه

اجرای کار ،و  -6نظارت .این استاندارد سعی دارد تا حد ممکن

تعهدش به کیفیت را از طریق فرهنگ موجود موسســه نشــان

سیســتم کنترل کیفیت موسســههای حسابرســی را به ساختار

میدهد و شامل شناخت و تقویت مواردی از قبیل نقش موسسه

یک سیســتم کنترل داخلی آنچنان که اجزای آن در استاندارد

در خدمــت به منافــع عمومی با انجام کارهای باکیفیت اســت.

حسابرسی  315با عنوان تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف

اهمیتدادن به کیفیت تصمیمها و فعالیتهای راهبردی موسسه،

بااهمیت از طریق شــناخت واحد تجاری و محیط آن برشمرده

شامل مواردی اســت که به اولویتهای مالی و عملیاتی موسسه

شــده ،نزدیک کند که تا حدودی نیــز در این زمینه موفق عمل

مربوط میگردد .نقشــها ،مســئولیتها و پاســخگویی رهبری،

کــرده بود گرچــه در عمل با نارســاییهایی مواجه بــود .نتیجه

ویژگیهای رهبری و انجام ارزیابی ساالنه عملکرد رهبری نیز از

بازنگری در اســتاندارد مذکــور در قالب اســتاندارد بینالمللی

دیگر موضوعهایی است که مورد اشاره قرار گرفته است.

مدیریت کیفیت  1تجلی یافت .این استاندارد ،رویکرد مدیریت

همچنین ،برجستهشــدن منابع و اطالعــات و ارتباطات ،از

کیفیت را معرفی کرده اســت .طبق بند  16اســتاندارد مذکور،

موارد قابلتوجه اســتاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  1است.

موسســههای حسابرســی به طراحی و پیادهســازی و اعمال

در بند  32اســتاندارد ،منابع موسسه گسترش یافته و در قالب

یک سیســتم مدیریت کیفیت بهمنظور ارائــه اطمینان معقول

منابع انســانی ،فناوری و فکری مورد بحث قرار گرفته است.

از اینکه موسســه و کارکنان آن مســئولیتهای خود را مطابق با

یعنی ،موسســه بهمنظــور این که قادر به طراحی ،اســتقرار و

اســتانداردهای حرفهای و الزامهای قانونــی و مقرراتی انجام

عملیاتیکردن سیســتم مدیریــت کیفیت باشــد ،باید اهداف

میدهنــد و کارهــای خود را مطابــق با چنین اســتانداردهای

کیفی خاصی را در خصوص کســب ،توسعه ،استفاده ،حفظ و

حرفــهای و الزامهای قانونی و مقرراتــی هدایت و اجرا میکنند

تخصیص منابع مناسب تدوین کند .بر همین اساس ،استاندارد

و همچنین گزارشــهای صادرشده از ســوی موسسه یا شریک

منابع مالی را نیز به سیســتم مدیریت کیفیت مربوط محسوب

مسئول هر کار در شرایط موجود مناسب است ،ملزم هستند.

کرده اســت؛ زیرا برای کسب ،توسعه ،اســتفاده و حفظ منابع

دربند  6این اســتاندارد ،اجزای هشتگانه سیستم مدیریت

انسانی ،فناوری و فکری موسسه ،ضروری است.

کیفیت که بهصورت مداوم و تکرارشــونده اما غیرخطی ،عمل
کارهــای آن واکنش نشــان میدهــد ،به ایــن ترتیب معرفی

حسابرسی از فناوری چه برخوردی داشته است؟

شده اســت -1 :فرایند ارزیابی ریسک موسسه -2 ،راهبری و

عضدی
بهطور شفاف در استاندارد کنترل کیفیت  1بهموضوع استفاده

با صاحبکاران و قراردادهای خــاص -5 ،انجام کار -6 ،منابع،

از فناوری از سوی موسسههای حسابرسی اشاره نشده است.

 -7اطالعــات و ارتباطات -8 ،فرایند نظارت و اصالح .بدیهی

البته در بند  103استاندارد مقرر میکند موسسه باید سیاستها و

است که هر موسسه میتواند برای توصیف چارچوب و اجزای

روشهای مستندسازی مناسب را برقرار كند تا شواهدی درباره

سیســتم مدیریت کیفیت از واژگان مورد نظر خود استفاده کند.

كاركرد هر یك از اجزای سیستم كنترل كیفیت خود فراهم کند.

در این اســتاندارد برای هر جزو ،اهداف کیفی مشــخص شده

در ادامه ،بند  104یاداوری میکند که چگونگی مستندسازی

است که باید از سوی موسسه حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

این موضوعها به تصمیم موسسه بستگی دارد .برای مثال،

همچنین ،تفاوت دیگر میان اســتاندارد مدیریت کیفیت  1و

موسسههای بزرگ میتوانند برای مستندسازی موضوعهایی

مدیریــت -3 ،الزامهای اخالقی مرتبط -4 ،پذیرش و ادامه کار

شماره  111بهمن و اسفند 1399
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چون تاییدیههای استقالل ،ارزیابیهای عملكرد و نتایج

شده است و تمامی کارکنان نسبت به جریان اطالعات

بازبینیهای نظارتی از پایگاه اطالعاتی الكترونیكی استفاده

و تبادل اطالعات مسئولیت دارند .اثر آن بر کیفیت

كنند و بیش از این ،مطلبی در استاندارد قید نگردیده است.

حسابرسی را چگونه ارزیابی میکنید؟

البته در اســتاندارد مدیریت کیفیت  ،1منابع فناوری بهطور

عضدی
استاندارد مدیریت کیفیت  1بر جریان مستمر اطالعات درون

گردیده بهمنظور عملیاتیکردن یک سیستم مدیریت کیفیت در

موسسه و با گروه حسابرسی تاکید دارد و موسسه را به سوی

موسســه و انجام کارها ،منابع فناوری مناسبی گرداوریشده،

تدوین یک سیستم اطالعاتی سوق میدهد .این استاندارد در

مستقر و نگهداری شــده و مورد استفاده قرار میگیرد .در این

بند  33چند هدف کیفی را برای این منظور مقرر داشته است؛

راســتا ،اســتاندارد در بند توضیحی  98بیــان میکند که منابع

ازجمله آنکه این سیستم اطالعاتی باید اطالعات مربوط و

اطالعاتی بهطور معمول برنامههای کاربردی فناوری اطالعات

قابلاتکایی را که از سیستم مدیریت کیفیت پشتیبانی میکند از

هســتند که بخشــی از محیط فنــاوری اطالعات موسســه را

منابع داخلی یا خارج از موسسه شناسایی،گرداوری ،پردازش و

تشکیل میدهند .همچنین ،محیط فناوری اطالعات موسسه

حفظ کند .همچنین ،فرهنگ موسسه باید مسئولیت کارکنان

زیرساختهای پشــتیبانیکننده فناوری اطالعات و فرایندهای

برای تبادل اطالعات با موسسه و بین خودشان را تقویت کند.

پردازش فنــاوری اطالعــات را دربر میگیرد .بر اســاس بند

اطالعات قابلاتکا و مربوط که درون موسسه و بین گروههای

توضیحی  104اســتاندارد ،همچنین موسســه ممکن اســت

حسابرسی مبادله میشود ،شامل اطالعاتی است که ماهیت،

سیاستها و روشهای مربوط به استفاده از منابع فناوری و فکری

زمانبندی و میزان آن اطالعات باید برای آنکه کارکنان و

را تدوین کند .چنین سیاستها و روشهایی ممکن است استفاده

گروههای حسابرسی را قادر بهدرک و انجام مسئولیتهای خود

از یک برنامه کاربردی فناوری اطالعات یا منابع فکری خاص

در قبال فعالیتهای اجرایی درون سیستم مدیریت کیفیت

را برای انجام کارها الزامی کند؛ یا این سیاستها و روشها ممکن

باشند ،کفایت کنند.

شــفاف مورد اشــاره قرار گرفته اســت؛ در جزو ج بند  34قید

اســت به ســایر جنبههای کار از قبیل بایگانیکردن پروندهها

اطالعــات قابلاتــکا و مربوط که بــا افراد خارج از موسســه

مربوط باشد؛ یا ممکن اســت این سیاستها و روشها شرایط یا

مبادله میگردد ،شــامل اطالعاتی اســت که قانــون ،مقررات و

تجربههایی را که افراد برای استفاده از منابع نیاز دارند از قبیل

اســتانداردهای حرفــهای تبــادل آن را الزامی کرده یــا بهمنظور

نیاز به یک متخصص یا آموزش عملی را مشخص کنند.

پشــتیبانی از درک اشخاص خارج از موسســه نسبت به سیستم
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برای مثال ،موسسه ممکن است شرایط یا تجربههای مورد

مدیریــت کیفیت ،ضروری تشــخیص داده اســت؛ مانند زمانی

نیاز برای اســتفاده از برنامه کاربردی فناوری اطالعات تحلیل

کــه قانون یا مقــررات اوراق بهــادار ،مبادله اطالعــات با ارکان

دادهها را مشخص کند .این سیاستها و روشها همچنین میتواند

راهبری درباره سیستم مدیریت کیفیت موسسهای که حسابرسی

مسئولیتهای مدیر مســئول کار درباره استفاده از منابع فناوری

صورتهای مالی شرکتهای بورسی را برعهده دارد ،الزامی میکند؛

و فکری را مشــخص کند؛ یــا نحوه اســتفاده از منابع فناوری

یا هنگامی که موسســه از عدمرعایت قوانین و مقررات از ســوی

و فکــری ،ازجمله نحوه تعامــل افراد با برنامههــای کاربردی

مشــتری آگاهی پیدا میکنــد و الزامهای اخالقی موسســه را به

فناوری اطالعات یا نحوه اســتفاده از یک منبع فکری از سوی

گزارش عدمرعایت قوانین و مقررات به یک مرجع صالح خارج از

افراد را تدوین کند؛ و چگونگی دسترســی افراد به پشــتیبانی و

مشــتری ملزم میکند .همچنین ،ممکن است قانون و مقررات،

کمک در استفاده از منابع فناوری و فکری را تنظیم کند.

موسسه را ملزم به انتشار گزارش شفافیت کند و ماهیت اطالعاتی
که الزم است در گزارش مذکور گنجانده شود را مشخص سازد.

در استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت بر برقراری
سیستم اطالعات و ارتباطات دوطرفه در موسسه تاکید

در استاندارد جدید مدیریت کیفیت موسسه حسابرسی
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باید رویکرد مبتنیبر ریسک را برای طراحی ،استقرار
و عملیاتی کردن اجزای سیستم مدیریت کیفیت داشته
باشد .منظور چیست؟

استاندارد مدیریت کیفیت 1
بر جریان مستمر اطالعات

عضدی
در رویکرد جدید ،تمرکز بر شیوهای است که هر موسسه باید

درون موسسه و

استاندارد مدیریت کیفیت  1رویکرد مبتنیبر ریسک دستیابی

با گروه حسابرسی

ریسکهای خود در مورد کیفیت را مدیریت کند .بهاین منظور،
به اهداف کیفیت حسابرسی را در کانون توجه خود قرار داده،
معرفی کرده است .این رویکرد در سه گام قابلبررسی است

تاکید دارد

 -1تدوین اهداف کیفی -2 ،تشخیص و ارزیابی ریسکهای
کیفیت ،و  -3طراحی و استقرار واکنشهای مناسب به
ریسکهای کیفیت .تدوین اهداف کیفی بنا بر تعریفی که در بند

عبارت است از ریسکی که ضمن برخورداری از احتمال معقول

 16استاندارد مدیریت کیفیت  1ارائه گردیده ،نتایج مطلوبی

وقوع ،بهتنهایی یا بههمراه سایر ریسکهای دیگر ،بر دستیابی

است در خصوص اجزای سیستم مدیریت کیفیت ،که باید از

به یــک یا تعداد بیشــتری از اهــداف کیفی ،تاثیــر نامطلوبی

سوی موسسه حاصل شود .طبق جزو الف بند  8استاندارد

دارد .در جزو ب بند  8اســتاندارد مورد نظر ،ریسکهای کیفیت

مذکور ،موسسههای حسابرسی ملزم به تدوین اهداف کیفی

بهعنــوان ریســکهای مربوط بــه اهداف کیفیت تعریف شــده

با توجه به اهدافی که در این استاندارد برای هر جزو سیستم

و موسســه حسابرســی بهمنظور ارائه مبنایی بــرای طراحی و

مدیریت کیفیت مشخص شده ،هستند و افزون بر آن ،اهداف

استقرار واکنشــهای مناسب به این ریسکها ،ملزم به تشخیص

کیفی بیشتری که برای نیل به اهداف سیستم مدیریت کیفیت

و ارزیابی آنها شــده است .در این راســتا ،موسسه باید نسبت

ضروری تشخیص میدهند ،باید تدوین کنند.

به موقعیتها ،رویدادها ،شرایط ،کنشــها و عدمکنشهایی که بر

 1بیــان میکند که قانون ،مقررات یا اســتانداردهای حرفهای

اســتاندارد مدیریــت کیفیت  1ضمن بیان این نکته ،شــناخت

ممکن اســت الزامهایی را تعیین کنند که اهداف کیفی بیشتر را

مذکور را شامل مواردی مانند ماهیت و شرایط موسسه از قبیل

موجب گردد .بهعنوان نمونه ،ممکن است موسسه حسابرسی

(پیچیدگی و شــرایط عملیاتی موسســه ،تصمیمها و کنشهای

بر اساس قانون و مقررات ،ملزم به انتصاب افراد غیراجرایی در

راهبردی و عملیاتی و فرایند و مدل کسبوکار موسسه ،ویژگیها

ساختار راهبری موسســه گردد و موسسه تدوین اهداف کیفی

و سبک مدیریت رهبری ،منابع موسسه (شامل منابع ارائهشده

بیشــتر را ضروری تشخیص دهد .همچنین ،ماهیت و شرایط

از سوی ارائهدهندگان خدمات ،قانون ،مقررات و استانداردهای

موسســه و کارهای آن ممکن است بهگونهای باشد که موسسه

حرفهای و محیط فعالیت موسســه) و ماهیت و شرایط کارهایی

تعیین اهداف کیفی بیشتر را الزم بداند یا ممکن است موسسه

که موسســه انجام داده است (از قبیل انواع کارهایی که از سوی

بهمنظور تقویت و بهبود تشخیص و ارزیابی ریسکهای کیفیت،

موسســه انجام شــده و گزارشــهایی که باید صادر گردد و انواع

اهــداف فرعی را تدوین کند که این عامــل نیز منجر به تعیین

واحدهای تجاری که خدمات به آنها ارائه میشــود) ،برشمرده

اهداف کیفیت بیشتر خواهد شد.

اســت .اســتاندارد در بند توضیحــی  46یــاداوری میکند که

گام دوم مربــوط به تشــخیص و ارزیابی ریســکهای کیفیت
اســت .تعریف دقیق ریســک کیفیت در بند  16این استاندارد

قضاوت حرفهای میتواند به موسسه در تعیین اینکه آیا ریسک
شناساییشده ،ریسک کیفیت است یا خیر ،کمک کند.
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در این راســتا ،بند توضیحی  42اســتاندارد مدیریت کیفیت

اهداف کیفیت اثر نامطلوب دارند ،شــناحت کسب کند .بند 25

24

در گام ســوم ،موسســه حسابرسی واکنشــهای مناسب به
ریسکهای کیفیت را طراحی و مستقر میکند .برمبنای جزو پ
بند  8استاندارد مدیریت کیفیت  ،1ماهیت ،زمانبندی و حدود
واکنشــها به این ریسکها مبتنیبر دالیل ارزیابیهای انجامشده

در رویکرد جدید
تمرکز بر شیوهای است که

برای ریســکهای کیفیت و پاسخ به آنهاست .بند توضیحی 50

هر موسسه باید

اســت در سطح موسسه یا در ســطح کار باشد؛ یا ممکن است

ریسکهای خود در مورد

تاکید دارد که واکنشــهای طراحیشده و اســتقرار یافته ممکن
این واکنشها ترکیبی از مسئولیتها جهت کنشهایی باشد که باید

کیفیت را

اســتاندارد حاوی واکنشهای مشخصی برای ریسکهای کیفیت

مدیریت کند

هم در ســطح موسسه و هم در سطح کار اجرا شود .همچنین،
است؛ اما این واکنشها جامع نیست و موسسهها باید با توجه به
شرایط خود واکنشهای مناسب را برقرار کنند.
فرایند بازبینی چه ویژگی مهمی باید داشته باشد و
خروجی این فرایند چه باید باشد؟
عضدی
با توجه به تغییرات انجامشده در استانداردهای بینالمللی
کنترل کیفیت و تفکیک آن به دو استاندارد جداگانه که یکی از
آنها بهطور مستقل به فرایند بازبینی کار اختصاص یافته است
و اهمیت این فرایند و فرد مسئول آن مشخص خواهد شد.
همانگونه که در بند  15استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 1
و بند  7استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2با عنوان بازبینی
کیفیت کارها بیان گردیده است ،منافع عمومی با انجام مداوم
کارهای باکیفیت تامین میگردد و کارهای باکیفیت نیز از طریق
برنامهریزی و اجرا و گزارشگری در خصوص آنها ،بر اساس
استانداردهای حرفهای و الزامهای قانونی و مقرراتی ،حاصل
میشود .از جانب دیگر ،دستیابی به اهداف این استانداردها و
رعایت الزامهای قانونی و مقرراتی ،مستلزم بهکارگیری قضاوت
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حرفهای و با توجه به نوع کار ،اعمال تردید حرفهای است.
با توجــه به این مقدمــه باید خاطرنشــان کرد کــه بند 13
اســتاندارد بینالمللــی مدیریــت کیفیت  2عنــوان میکند که
بازبینی کیفیــت ،یک ارزیابــی عینی از قضاوتهــای عمده و
فراگیــر و نتیجهگیریهــای مبتنیبــر آن قضاوتها اســت که از
سوی گروه حسابرسی صورت گرفته است .این بازبینی توسط
بازبینیکننده کیفیت انجام میشود و همزمان یا پیش از تاریخ

گزارش تکمیل میشــود .ایــن نکته را باید اضافــه کنم که بر
اساس بند  8اســتاندارد مذکور ،ارزیابی بازبینیکننده کیفیت از
قضاوتهای عمده و فراگیر در چارچوب و زمینه اســتانداردهای
حرفهای و الزامهای قانونــی و مقرراتی انجام میگیرد .بهاین
ترتیب ،بازبینی کنترل کیفیت بهمنظــور ارزیابی اینکه آیا کل
کار حسابرسی در انطباق با استانداردهای حرفهای و الزامهای
قانونی و مقرراتی یا سیاســتها و روشهای موسسه قرار دارد یا
خیر ،درنظر گرفته نشــده اســت و اجرای بازبینی کیفیت کار،
تغییری در مسئولیتهای شریک مســئول کار از بابت مدیریت
و دســتیابی به کیفیت باال در کار یا هدایت و سرپرستی اعضای
گروه حسابرسی و بازبینی کار آنان از سوی وی ،ایجاد نمیکند
بنابراین ،خروجــی فرایند مذکور یک واکنــش طراحی و اجرا
شــده بهمنظور رفع ریســکهای کیفیت اســت که باید اهداف
مشخصشده ،در مقدمهای که مورد اشاره قرار گرفت و بهویژه
تامین منافع عمومی ،را تامین کند.
بازبینیکنندهکیفیت حسابرسی چه نقشی در بهبود
کیفیت انواع کارهای موسسه دارد و از چه ویژگیها و
شایستگیهایی باید برخوردار باشد؟
عضدی
استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2با عنوان بازبینی کیفیت

25

کارها ،دامنه کارهای مشمول بازبینی را مشخص کرده است و

و همچنین جزو ب بند 24اســتاندارد مذکــور بهمنظور تقویت

کارهای مشمول بازبینی عالوهبر حسابرسی صورتهای مالی

جایگاه بازبینیکننده کیفیت ،شریک مسئول کار از تاریخگذاری

شرکتهای بورسی به حسابرسی و سایر کارهایی که به استناد

گزارش پیــش از اینکه از بازبینیکننده کیفیــت پیامی مبنیبر

قانون یا مقررات بازبینی کیفیت آنها الزامی است یا حسابرسی

تکمیل فرایند بازبینی دریافت کند ،منع شده است.

و سایر کارهایی که موسسه بازبینی کیفیت آن را واکنش

از نکتههای قابلتامل این اســتاندارد ،بیان شــرایطی است

مناسبی نسبت به ریسکهای کیفیت تلقی مینماید ،گسترش

که به شایســتگیهای بازبینیکننده کیفیت خدشه وارد میکند.

پیدا کرده است .از جانب دیگر ،همین استاندارد در بند  9بیان

مطابــق با بند  23اســتاندارد مدیریت کیفیــت  ،2هنگامی که

میدارد که بازبینیکننده کیفیت کار از اعضای گروه حسابرسی

بازبینیکننده کیفیت از شرایطی آگاه میشود که شایستگیهای

نیست؛ بنابراین ،بازبینیکننده کیفیت کار ملزم به کسب شواهد

وی برای بازبینی کیفیت دچار خدشــه شــده اســت ،باید این

برای پشتیبانی از اظهارنظر و یا نتیجهگیری کار نیست؛ ولی

موضوع را به افراد مناســبی در موسســه اعالم کند و چنانچه

گروه حسابرسی ممکن است شواهد بیشتری را در پاسخ به

بازبینی کیفیت آغاز نشــده باشــد ،انتخاب خود برای بازبینی

موارد مطرحشده در خالل بازبینی کیفیت کار ،گرداوری کند.

کیفیــت را رد کند یا چنانچه فرایند بازبینی آغاز شــده باشــد،

بند  17این استاندارد ،مقرر میکند که موسسه باید سیاستها
و روشهای الزم برای واگذاری مسئولیت انتخاب بازبینیکننده

اجــرای بازبینی کیفیت را متوقف کند .تمامی این موارد موجب
اعتالی کیفیت کار حسابرسی خواهد شد.

کیفیت را به افــرادی دارای صالحیت و توانایــی الزم ازجمله
این سیاســتها و روشــها باید افــراد مذکور را ملــزم به انتخاب

ایران چیست؟

بازبینیکننده کیفیت کند .بند  18اســتاندارد نیز مقررکرده است

عضدی
شاید بتوان کیفیت حسابرسی را بهعنوان ایجاد اطمینان از اینکه

کیفیت کار را تعیین کند .این سیاســتها و روشــها مســتلزم آن

صورتهای مالی فاقد تحریف بااهمیتی است ،تعریف کرد .این

اســت که بازبینیکننده کیفیت از اعضای گروه حسابرسی نباشد

تعریف بر نتیجه حسابرسی تاکید دارد .و نتیجه حاصل هم

و عالوه بر آن ( )1از صالحیت و توانایی الزم ازجمله داشــتن

باید به حفظ منافع عمومی کمک کند .بهنظر میرسد کیفیت

زمان کافی و اختیار مناســب بــرای انجام بازبینــی ،برخوردار

حسابرسی قبل از انجام حسابرسی و یا در حین آن ،قابلیت

باشــد )2( ،الزامهای اخالقی از قبیل بیطرفی و اســتقالل از

مشاهده ندارد؛ بنابراین ،نیاز به متغیرهایی است تا بر اساس آنها

ســوی بازبینیکننده کیفیت رعایت شــود ،و ( )3رعایت قانون

بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی کرد .برای این منظور،

و مقررات مرتبط با صالحیــت فنی بازبینیکننده کنترل کیفیت

وجود یک چارچوب مفهومی یا مدل برای کیفیت ضرورت دارد

دربر داشته باشد .بند  19این استاندارد با هدف رفع تهدیدهای

که باید مبتنیبر نیازسنجیهای برامده از پژوهشهای میدانی

مربــوط به الــزام اخالقــی بیطرفی ،ضــرورت گذراندن یک

باشد .ویژگی این پژوهشها میتواند در تشخیص شاخصهای

دوره آمادگی دوســاله یا بیشــتر پیش از اینکه شریک مسئول

کیفیت حسابرسی ملموس باشد؛ هرچند باید اذعان کنم در این

کار نقــش بازبینیکننده کیفیت را برعهده گیــرد ،درنظر گرفته

خصوص تاکنون اتفاقنظری درباره مناسبترین شاخصهای

اســت .چنانچه این موضوع در الزمهای اخالقی الزامی شــده

کیفیت حسابرسی هم بهوجود نیامده است.

که موسسه باید سیاستها و روشهای معیارهای مسئول بازبینی

باشد همچنین ،این استاندارد معیارهای دستیاران بازبینیکننده

با توجه به وظیفه اینجانب در ســازمان حسابرســی ،بیشتر

کیفیت را که به وی کمک میکنند ،مشابه معیارهای صالحیت

مایلــم تا از منظر دید یک بازبینیکننده کیفیت به موضوع نگاه

فنی بازبینیکننده کیفیت دانسته است .این استاندارد ،استفاده

کنم .شاخصهای کیفیت حسابرســی سنجههای کمی و کیفی

از بازبینیکننده بیرونی واجد شرایط مناسب را مجاز اعالم نموده

کیفیت حسابرسی مستقل است که هم ورودیها و هم خروجیها
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داشــتن زمان کافی و اختیار مناســب در موسســه ،واگذار کند.

پیشنهاد یا برنامه شما برای بهبود کیفیت حسابرسی در
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منتشر شد ،به این موضوع در قالب یکی از شاخصهای کیفیت

بازبینی کیفیت
یک ارزیابی عینی از
قضاوتهای عمده و فراگیر و
نتیجهگیریهای مبتنی بر آن
قضاوتها است

حسابرســی نگریسته و تاکید شده که ســاعتهای بازبینیکننده
کیفیت حسابرســی باید یا با حداقل ســاعتهای مورد انتظار یا
با درصدی از ساعتهای کار مقایســه شود .این امر ،با حصول
اطمینان از اینکه بازبینیکننده کیفیت حسابرسی از زمان کافی
برخوردار بوده و بهطور مناسبی درگیر کار بوده است ،به کیفیت
حسابرسی کمک میکند .البته برای حصول اطمینان بیشتر از
کیفیت حسابرسی ،میتوان به بررســی کیفیت کار حسابرسی
دردســت انجام در زمان واقعی اشــاره داشــت .البته این امر
بههیچ وجه رافع مســئولیتهای بازبینی کیفیت درباره بررســی
گزارش حســابرس پیش از انتشار نیســت .این روش میتواند
برای نمونــهای از کارها در هر مرحله اعم از برنامهریزی ،اجرا

را بر میگیرد .این شــاخصها توانایی تاریخــی ،فعلی و آینده
موسسه را در انجام حسابرسی باکیفیت نشان میدهند و بینشی
را درباره کیفیت حسابرســی فراهم میکنند .پایش و نظارت بر
شــاخصهای کیفیت حسابرسی از آن جهت برای موسسههای
حسابرســی ارزشــمند اســت که آیا آنها از هر لحاظ از شرایط
بهینهای در مورد سیاســتها ،روشــها و منابع برخوداردارند تا
حسابرسی باکیفیت را ترغیب کنند یا خیر .موسسهها میتوانند
از این مسیر بر روند کیفیت نظارت کنند .برخی از نکتههایی که
در استاندارد مدیریت کیفیت  2مطرح شده است ،برامده از این
شــاخصهای کیفیت است که در جامعه حرفهای ما نیز ضرورت
آن احساس میشــود؛ ازجمله برخورداری فرد مسئول بازبینی
از صالحیت فنی و توانمندیهای حرفهای مشخص .سیاستها و
روشهای انتخاب بازبینیکننده کیفیت کار و دستیاران وی باید
از ســوی مدیریت ســطح باالی کلیه موسسههای حسابرسی

و نتیجهگیری صورت پذیرد .این موضوع زمانی مفیدتر خواهد
بود که گروههای حسابرســی برای توضیــح ماهیت و جزییات
چالشــهای پیشآمده با مشــتری و نتایج اقدام خود ،ردی در
پرونده حسابرسی باقی نگذاشته باشند و درنتیجه ،این امکان
وجود نداشــته باشــد که بدانیم در واقع چه گذشته است .باید
به مولفههایی که ســبب عدم موفقیت اســتانداردهای کنونی
کنترل کیفیت شد نیز دقت الزم را مبذول داشت و چارهاندیشی
مناســبی درخصوص آنان انجام داد .بهنظر میرســد الزام به
حضور یک نفر مسئول کنترل کیفیت در هر موسسه حسابرسی
میتوانــد تا اندازه بســیار قابل توجهی در ارتقــای کیفیت کار
نقش ایفا کند .بهرهگیری از دانشآموختگان خوب دانشگاهها
با ایجاد انگیزههای مناســب برای جــذب و نگهداری آنان در
بلندمدت میتواند کمک شایانی در این زمینه محسوب شود.
همچنین افزایش آگاهی استفادهکنندگان از خدمات حسابرسی
نسبت به مزایای خدمات باکیفیت نقش مهمی در زمینه ارتقای
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بهصورت شــفاف مستندسازی شــده و به همه کارکنان ابالغ

کیفیت خدمات حرفهای بهدنبال خواهد داشت.

افراد از مجوزها و تخصصهای خاصی برخوردار باشند.

گفتگوی با شما تصویر روشنی از کیفیت حسابرسی و

گردد .شاید الزم باشد جهت احراز سمت بازبینیکننده کیفیت،
موضــوع دیگری که باید به آن اشــاره کنــم ،اعطای زمان
مناسب به مســئول بازبینی برای اجرای فرایند بازبینی است.
در بررســی موضوعــی شــاخصهای کیفیت حسابرســی که از
ســوی شــورای گزارشــگری مالی بریتانیا در مــاه می 2020

چالشهای آن فراهم میکند و مرجع سودمندی برای
مشتاقان به موضوع کیفیت حسابرسی و تحوالت آن
است .برایتان آرزوی سالمتی داریم.

پش
اس
بی

تیب
انی از

تاندا
ر
د
ه
ا
ی


ن
المللی

27

در
پاگرد

ایجاد اطمینان عمومی نسبت به حسابرسی :تقلب ،تداوم فعالیت ،دیدگاه عمومی
شکستها و رسواییهای
اخیر شرکتها در سراسر جهان ،نقش و مسئولیت حسابرس در رابطه با تقلب و تداوم فعالیت در ح

صورتهای مالی را زیر سوال برده است .برخی از نمونهها شامل موارد زیر است:
•
شرکت توشیبا ) (Toshiba Corporationدر ژاپن ( :)2015در یک رسوایی که از سال 2008

سابرسی

آغاز شد و  7سال طول کشید،

سود عملیاتی را بیش از  1/2میلیارد دالر بیش از اندازه واقعی بیان کرد.
• شرکت کریلیون )(Carillion
در بریتانیا ( :)2018سقوط شرکت منجر به  2میلیارد پوند بدهی به تامینکنندگان آن و 2/6
میلیارد پوند بدهی بازنشستگی شد.

• قهوه الکین )n Coffee
 (Luckiدر چین ( :)2019اعالم تقلبآمیز مبلغ فروش به میزان  2/1میلیارد یوان بیشتر از مقدار واقعی
(بیش از  300میلیون دالر)،
که منجر به حذف این شرکت از بورس اوراق بهادار نزدک ) (Nasdaqدر ایاالتمتحد امریکا شد.
• هولدینگ بینالمللی اشتاین
هاف انوی ) (Steinhoff International Holdingsدر افریقای جنوبی ( :)2017در یک
تحقیق در مورد تقلب ،میلیاردها دالر مبادله ساختگی و غیرمعمول کشف شد.
• وایرکارد ) (Wirecardدر
آلمان ( :)2020پس از اعتراف به اینکه بهطور تقریبی  2/6میلیارد دالر از داراییهای اعالمشده در
ترازنامه این شرکت وجود ندارد ،در سال  2020اعالم ورشکستگی کرد.

این رویدادها ،در میان دیگر
نمونهها ،تفاوت مســتمر بین آنچه اســتفادهکنندگان از حســابرس و حسابرســی صورتهای مالی
انتظار دارند ،و واقعیت حسابرسی
را برجسته کرده است .شکاف انتظار ،که با سقوط بدون عالمتهای هشداردهنده شرکتها تشدید
میشود ،از اطمینان و اعتماد عمومی نسبت به سامانه گزارشگری مالی میکاهد.
هیئت اســتانداردهای بین
المللی حسابرسی و اطمینانبخشی ) (IAASBمتعهد به بررسی این موضوع است که چگونه
میتوانــد نقش خود را برای کمک
به کاهش شــکاف انتظار ایفا کند ،اما نمیتوان این مشــکل را بــه تنهایی حل کرد .هر یک از
بازیگران در زیســتبوم گزار
شــگری مالی (که شــامل مدیریت و ارکان راهبری ،حسابرسان داخلی و مســتقل ،دولتها ،نهادهای
حرفهای ،مراجع انتظامبخشی و
نظارتی ،سرمایهگذاران و دیگران است) نقشی برای ایفاکردن دارند و باید اقدامی را درنظر بگیرند
که میتوانند برای کمک به کاهش شکاف و بهبود شفافیت مالی انجام دهند.

منبع:

. Building Public Confidence in Audit: Fraud, Going Concern, Public Perception , IFAC, 2020.
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بنابراین ،هیئت از همه
ذینفعان میخواهد به وی کمک کنند تا بفهمد چه کاری میتوان برای کاهش شکاف انجام داد:
 .1مشورتخواهی عمومی هیئت در مورد تقلب و تداوم فعالیت را بخوانند و پاسخ دهند؛ و
 .2یوتیوب ) (Youtubeرا برای
گوشدادن به گفتگوی میزگرد انجامشده بین کارشناسان و رهبران جهانی در مورد تقلب ،تداوم
فعالیت و گزارشگری حسابرس
در  28سپتامبر ،تنظیم کنند .گفتگوهای گروهی کوچک نیز در در کانال یوتیوب منتشر میشود.
مشــورتخواهی عمومی و
میزگرد بخشی از تالشــهای هیئت برای درک بیشتر درباره موضوعهای مهم منافع عمومی و پیشبرد
گفتگو در مورد زیستبوم گستردهتر گزارشگری مالی است.
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بازبینی کیفیت حسابرسی؛
نیازمند رهنمود
فرشاد اسکندربیاتی

عضو کمیته تخصصی نظارت بر گزارشهای موسسههای حسابرسی معتمد سازمان بورس

از این که به مجله حسابرس فرصت
تازهای دادهاید تا با شما به گفتگو بپردازد
و دیدگاهتان درباره موضوع بازبینی کیفیت
حسابرسی را با خوانندگان درمیان بگذارد،
بینهایت سپاسگزاریم .در ایران نیز کنترل
کیفیت حسابرسی از موضوعهای مهم و
مناقشهبرانگیز همیشگی بوده است .ابتدا
وضعیت و شرایط کیفیت حسابرسی در
ایران را تشریح و به کاستیها و نارساییها و
فاصله انتظار احتمالی اشاره کنید.
اسکندربیاتی
کیفیت عامل مهمی برای رشد ،موفقیت و
ماندگاری است و همیشه بهعنوان موضوعی راهبردی ،موثر و فراگیر ،مورد توجه بوده و هست .کیفیت خدمات حسابرسی دو جزو
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اصلی دارد:
الف -خدمات تاچه اندازه به نیازهای کاربران پاسخ میدهد ،و
ب -خدمات تا چه اندازه بدون عیب است.
با فرض اینکه کاربران توانایی ارزیابی صحیح خدمت حسابرسی را داشته باشند و نتیجه این ارزیابی با انتظارهای آنان مقایسه شود،
هر نوع عدمتطبیق ،یعنی ارزیابی و انتظارها به عدمتایید توسط کاربر منجر میشود .به بیان دیگر تمام ابعاد کیفیت بر «چگونه است» و
«چگونه باید باشد» متمرکز میشود .استفادهکنندگان از خدمات حسابرسی ممکن است بهاین نتیجه برسند که کیفیت خدماتی که دریافت
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کردهاند از انتظارهای آنان بهتر است که در این صورت ،کیفیت

جایگزین برای کاربران ،ارزیابی این احتمال است که آیا

عالی اســت؛ یا ممکن اســت بهاین نتیجه برسند که کیفیت در

حسابرس موارد تحریف بااهمیت را کشف کرده و تحریف

حــد انتظارهای آنان اســت که در این صــورت ،کیفیت خوب

بااهمیت کشفشده را گزارش کرده است یا خیر .احتمال اینکه

اســت؛ یا اینکــه از انتظارهای آنان پایینتر اســت که در این

حسابرس موارد تحریف بااهمیت را کشف کند ،به ویژگی و

حالت انتظارهای کاربران براورده نشده و کیفیت ضعیف است.

شایستگی حسابرس و قابلیت اتکای فرایند حسابرسی مرتبط

در ایران ،کیفیت خدمات حسابرســی همیشــه مورد چالش

است و احتمال اینکه حسابرس موارد تحریف بااهمیت برمال

کاربــران بوده و هســت و ازجملــه موضوعهایی اســت که در

شده را گزارش کند ،به استقالل وی ارتباط دارد.

ســالهای اخیر مورد توجه بسیار بوده است .بدیهی است که در

استاندارد حسابرسی  220بیان رهنمودها و استانداردهایی

این زمینه معیارها و ضوابط سنجش و اندازهگیری کیفیت و نیز

درباره مســئولیتهای مشــخص کارکنان موسسه حسابرسی

شیوه اجرا مورد توجه میباشد .در شرایطی که مشخص نیست

در مورد روشــهای کنترل کیفیت حسابرســی اســت و اشاره

تقاضای معنیداری برای انجام حسابرســی با کیفیت مطلوب

کرده اســت که گروه حسابرســی باید روشهای کنترل کیفیت

وجود دارد یا خیر ،در ســالهای اخیر رتبهبندی موسســههای

قابلاجــرا در مورد هر کار حسابرســی را اجرا کند و موسســه

حسابرســی مطرح شده و از ســال  ،1392موسسهها در چهار

حسابرسی را مکلف به پیادهسازی و اجرای آن ساخته است.

گروه ،طبقهبندی شدهاند.

این اســتاندارد ،بررســی کنترل کیفیت کار حسابرسی شامل

در معیارهــای طبقهبنــدی موسســههای معتمد ،بخشــی

ارزیابی بیطرفانــه ،قضاوتهای عمده بهعملآمده توســط

از امتیازهــا به معیارهــای ارزیابی کیفیــت خدمات اختصاص

گروه حسابرســی و نتایج بهدســتآمده بــرای تهیه گزارش

یافته اســت که امتیازهای این بخش شــامل کیفیت گزارشــها

را بیــان کرده اســت .بهاینترتیب ،پاســخگویی به نیازها و

و نظاممنــدی انجام عملیات حسابرســی شــامل اســتفاده از

انتظارهای ذینفعهای حسابرسی همانگونه که در ابتدا اشاره

دستورعملها ،پرسشنامهها ،چکلیستها و سایر ابزار است.

شــد به کشــف و گزارش تحریفهای بااهمیت کشفشده در

از ســوی دیگر ،جامعه حســابداران رسمی ایران نیز نظارت

فرایند حسابرسی مرتبط است.

خــود را بر کیفیتهای حسابرســی اعمال میکنــد .اما در عمل
بهنظر نمیرسد فرایند نظارت جامع بوده و توانسته باشد کیفیت

چه تغییرات مهمی در استانداردهای کنونی ایران مورد

عالی و یــا کیفیت در حد انتظار کاربــران را بهطور کامل تامین

نیاز است؟

کند.
الزامهای استاندارد شماره  1با عنوان «کنترل کیفیت
در موسسههای ارائهکننده خدمات حسابرسی ،سایر
خدمات اطمینانبخشی و خدمات مرتبط» و همچنین
حسابرسی اطالعات مالی تاریخی» تا چه اندازه
پاسخگوی نیازها و انتظارهای ذینفعان حسابرسی در
ایران بوده است؟ در جریان بهکارگیری ،چه کاستیها و
کمبودهایی در آنها دیده شده است؟
اسکندربیاتی
ارزیابی کیفیت حسابرسی هزینهبر است و شاید راهحل

عامل مهمی برای رشد
موفقیت و
ماندگاری است
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استاندارد حسابرسی  220با عنوان «کنترل کیفیت

کیفیت
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اسکندربیاتی
فعالیتهای کنترل کیفیت را میتوان به چهار بخش کنترل

درغیراینصورت ،مراجع مربــوط میتوانند دادخواهی آنان را
بررسی کنند.

طراحی مناسب فرایند حسابرسی ،کنترل ماهیت اجرای
فرایندها و نیز شایستگی اجراکنندگان آن ،انجام اقدام

فرایند بازبینی کیفیت حسابرسی چه ویژگی مهمی باید

پیشگیرانه و نظارت در حین اجرای عملیات و ریشهیابی

داشته باشد و خروجی این فرایند چه باید باشد؟

مشکالت ،طبقهبندی کرد .از طرف دیگر ،عوامل ایجاد

اسکندربیاتی
برای بیان ویژگیهای فرایند بازبینی باید به روشهای طراحی

نارسایی فرایند اجرا و نبود نظارت موثر و نیز ضعف طراحی

طرح کلی حسابرسی ،نحوه برنامهریزی اجرای عملیات

طرح حسابرسی ،طبقهبندی کرد .تدوین رهنمودهای

حسابرسی و فرایند نظارت در طول اجرای عملیات حسابرسی

حسابرسی متناسب با عوامل اشارهشده که مناسب با شرایط

و نیز ارزیابی یافتهها ،توجه شود .بهعبارت دیگر ،باید به این

اجرای عملیات حسابرسی باشد ،میتواند به کاهش چالشهای

موضوع کلی توجه شود که برنامهریزیها و نظارتها چگونه عمل

فراروی اکثر موسسههای حسابرسی برای پیشگیری از ارائه

میکنند تا درنتیجه آن کیفیت افزایش یابد .اولین قدم در راه

خدمات فاقد کیفیت مطلوب را میتوان به خطاهای انسانی،

خدمات حسابرسی مبتنیبر تنزل کیفیت انجام حسابرسی،

ِ
پیشرفت پیادهسازی نظام کیفیت ،شناخت واقعی وضعیت

کمک شایانی کند و از کم بهادادن به نقش کنترل کیفیت،

موجود است .یافتهها و راهکارهای خروج از وضعیت فعلی باید

جلوگیری کند.

بهصورت رهنمودهای حسابرسی مورد توجه قرارگیرد و ارزیابی

ایجــاد ایــن فرایندها مســتلزم ســرمایهگذاریهای موثر در
نیروی انســانی در اختیار ،و روزامدســاختن مســتمر آموزش

شیوههای اجرای آن و در صورت ضرورت روزامدساختن
مستمر آن ،شیوه عمل مناسب است.

آنهــا و نیز توجه به فنــاوری اطالعات و نقــش آن در اجرای

توجــه به بخش نظارت بر کیفیت حسابرســی در ســازمان

عملیات حسابرســی است .توجه به این عوامل ،ضمن کاهش

حسابرسی و موسســههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران

آثار منفی بــر بودجه و زمان حسابرســی ،در نهایت به توازن

رسمی ایران و برخورد مناســب با گزارشگری نادرست توسط

بین مخارج مربوط و انتظارهای صاحبکاران حرفه حسابرسی

حسابرسان ،از الزامهای بهبود وضعیت موجود است .همچنین

منجر میشــود و بهاین ترتیب ،صاحبــکاران میتوانند به این

تدویــن معیارها و ضوابط و تعییــن صالحیتهای فنی و علمی

اطمینان دســت یابند که به خدماتی باکیفیت دسترسی دارند و

مدیران کنترل کیفیت در این زمینه اثرگذار است.
مشــخصکردن شــاخصهای کیفیت حسابرســی در یک
رهنمود حسابرسی میتواند کاربران ،کمیتههای حسابرسی،
موسســههای حسابرسی ،ســرمایهگذاران و ســایر عوامل

اندازه موسسه حسابرسی
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یکی از عوامل موثر بر
شیوه مدیریت کیفیت حسابرسی
است

نظارتی را برای کیفیت حسابرسی راهنمایی کند .شاخصهای
ارائهشده در این زمینه توسط هیئت نظارت بر حسابداری
شــرکتهای ســهامی عام ) (PCAOBنیز قابلمحاسبه
و تشــخیص میباشــد .بنابراین ،این شــاخصها میتواند
اطالعات الزم را ارائه کند و در نهایت کیفیت حسابرســی را
ارتقا دهد.
استاندارد کنترل کیفیت موجود (استاندارد فعلی) ،به
موضوع استفاده از فناوری تا چه اندازه پرداخته است؟
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نظام کنترل کیفیت مطلوب را پیادهسازی و اجرا کنند؛ اما سایر

برای بیان ویژگیهای
فرایند بازبینی
باید به روشهای

موسسهها باید طراحی متفاوتی را در شرایط الزم مورد نظر
قرار دهند.
بهنظر شما پاسخگویی به کیفیت در موسسههای
حسابرسی چگونه باید باشد و مسئول نهایی در مورد
سیستم مدیریت کیفیت چه کسی باید باشد؟

طراحی طرح کلی حسابرسی

اسکندربیاتی
استاندارد حسابرسی  220الزام پذیرش مسئولیت مرتبط با

توجه شود

کیفیت حسابرسی توسط مدیر مسئول کار هر کار حسابرسی
را تبیین و ضرورت تدوین الگویی درباره کیفیت حسابرسی
برای سایر اعضای گروه را پیشبینی کرده است از اینرو،
پاسخگویی در مقابل حسابخواهان در این زمینه بهعهده
مدیر مسئول کار است.

اسکندربیاتی
همانگونه که اشاره شد ،فرازهای استاندارد فعلی کنترل
کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی به تکلیف موسسه

آیا سیستم مدیریت کیفیت در تمامی موسسههای
حسابرسی بدون درنظر گرفتن ماهیت قراردادها و اندازه

حسابرسی در خصوص استقرار یک نظام کنترل کیفیت و برای

واحدهای مورد رسیدگی ،یکسان خواهد بود؟

استانداردهای حرفهای و قانونی و مقرراتی را رعایت میکنند

اسکندربیاتی
پژوهش صورتگرفته موید نبود رابطه معنیداری بین

حصول اطمینان از این امر که موسسه و کارکنان آن الزامهای
و گزارشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود صادر میشود،
اشاره میکند .در این فرایند ضرورت دارد استفاده از ابزار و
نظامهای مناسب از طریق تدوین رهنمودهای حسابرسی،
مورد تاکید قرار گیرد.
بهکارگیری استاندارد مدیریت کیفیت در موسسههای

رتبهبندی موسسههای حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
است؛ اما تعمیم این موضوع به تمام قراردادهای حسابرسی
نیاز به بررسی و مطالعه دارد .در خصوص اندازه واحدهای
مورد رسیدگی از آنجا که استانداردهای حسابرسی و بهطور
مشخص استاندارد حسابرسی  220در این زمینه تمایزی قائل

اسکندربیاتی
اندازه موسسه حسابرسی ،یکی از عوامل موثر بر شیوه

برای جنابعالی و اعضای کمیته تخصصی نظارت بر

خواهد بود؟

مدیریت کیفیت حسابرسی است و اندازه موسسه خود میتواند
تعیینکننده روشها و مدیریت کیفیت باشد و ابعاد گوناگون
ازجمله تامین نیروی انسانی الزم و یا سیستمهای مورد
نیاز ،زیر تاثیر اندازه موسسه حسابرسی است .بدیهی است
موسسههای بزرگ در این زمینه میتوانند با شرایط متفاوتی

گزارشهای موسسههای حسابرسی معتمد سازمان
بورس آرزوی موفقیت بیشتر داریم.
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حسابرسی کوچک و متوسط با چه چالشهایی مواجه

نشدهاند ،بهنظر نمیرسد این امر مستثنیکننده باشد.
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استانداردهای جدید مدیریت کیفیت؛

افزایش مقیاسپذیری

دکتر سیدمحمدرضا بنیفاطمیکاشی

حسابدار رسمی و عضو کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران

به میز گفتگوی ما خوش آمدید .در ایران کنترل کیفیت
حسابرسی از موضوعهای مهم و مناقشهبرانگیز
همیشگی بوده است و کارگروه کنترل کیفیت جامعه
در تحوالت آن حضور پررنگی داشته است .ابتدا
برای آشنایی بیشتر خوانندگان تصویری از وضعیت
و شرایط کنونی کیفیت حسابرسی در ایران ارائه
کنید .کاستیهای مهم کدامست؟
بنیفاطمی
ابتدا باید اشاره کنم که طبق استاندارد حسابرسی با نام
استاندارد کنترل کیفیت  ،1موسسههای حسابرسی باید
برای کسب اطمینان معقول از اینکه استانداردهای
حرفهای ،قانونی و مقرراتی رعایتشده و گزارشهای
مناسب صادر میشود ،سیستم کنترل کیفیت مناسبی را طراحی و برقرار کنند و اگر حسابرسان و موسسههای حسابرسی این استاندارد و
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سایر استانداردهای مرتبط را رعایت نکنند ،متحمل تنبیهها و هزینههای متناسب با آن خواهند شد.
در پاســخ به سوال شــما ،بهنظر من وضعیت و شرایط کیفیت حسابرسی در ایران متناسب با وضعیت اقتصادی کشور است .البته این
نظر بدان معنی نیســت که کاســتی و نارسایی وجود ندارد؛ بلکه مشکالت بزرگی وجود دارد که مراجع متولی حرفه حسابرسی در تالش
هســتند تا فاصله کیفیت خدمات حسابرســان را با سطح انتظارهای اســتفادهکنندگان از این خدمات ،کاهش دهند .یکی از عواملی که
موجب کاســتیها و نارساییها میشــود ،هزینهبر بودن ایجاد ساختار مناســب برای کنترل کیفیت مطابق با استانداردهای حسابرسی در
موسســههای حسابرســی اســت .همچنین ،کمبود کارکنان متخصص و واجد شرایط در موسسههای حسابرســی که ریشه در مسائل
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اقتصادی و پرداخــت حقالزحمه دارد نیز از دیگر عوامل مهم

بیشــتری برای مدیریت کیفیت صرف کنند .بهعالوه ،شریک

است.

مســئول قرارداد خدمات حسابرسی الزام پیدا میکند که تالش
بیشتری برای هدایت و ارائه کار با کیفیت انجام دهد.

چه مراجعی در وضعیت و شرایط کیفیت حسابرسی در
ایران نقش دارند؟ و چه کاستیهای احتمالی وجود دارد؟

مهمترین تغییرات پیشنویسهای استانداردهای بینالمللی

بنیفاطمی
سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران حسب

مدیریت کیفیت جدید چیست؟

وظایف قانونی خود ،متولی امور حسابرسی و حفظ کیفیت

بنیفاطمی
مهمترین تغییرات مطرحشده در پیشنویسهای استانداردهای

خدمات حرفهای حسابرسان میباشند .همچنین ،مراجع

بینالمللی ،نگاه آیندهنگر و رویکرد ریسکمحور مدیریت

دیگری ازجمله سازمان بورس بهعنوان متولی بازار سرمایه نیز

کیفیت است .اهم نکتههای درنظر گرفتهشده در پیشنویس

با توجه به وظایف و اختیارهای قانونی خود در این زمینه ،نقش

استانداردهای جدید ،مقیاسپذیری استانداردها و ارتباط بین

ایفا میکند و همگی در تالش هستند تا فاصله انتظارهای

استانداردهای مربوط است که آن را نسبت به استاندارد قبلی

ذینفعان از خدمات حسابرسی را کاهش دهند .البته کاستیها و

متمایز میسازد.

اختالف نظرهای زیادی بین مراجع ذیربط وجود دارد که چاره
آن برگزاری جلسههای هماهنگی موثر و مستمر جهت کاهش

بازبینیکننده کیفیت حسابرسی چه نقشی در بهبود کیفیت

این کاستیها خواهد بود.

قرارداد حسابرسی دارد و از چه ویژگیها و شایستگیهایی
باید برخوردار باشد؟

است؟

موسسه حسابرسی بهمنظور کسب اطمینان معقول نسبت به

بنیفاطمی
استاندارد حسابرسی شماره  1با عنوان «کنترل کیفیت در

مربوطبودن ،کافیبودن و اثربخشبودن سیاستها و روشهای
مرتبط با سیستم کنترل کیفیت و اجزای آن در عمل ،باید

موسسههای ارائهکننده خدمات حسابرسی ،سایر خدمات

سیاستها و روشهای الزم را طراحی و برقرار کند .اینگونه

اطمینانبخشی و خدمات مرتبط» و همچنین سایر

سیستمها و روشها باید شامل بررسی و ارزیابی مستمر کنترل

استانداردهای مرتبط از جمله استاندارد  210در شرایط فعلی

کیفیت موسسه و مشتمل بر بازبینی ادواری نمونههایی از

و سالهای گذشته ،پاسخگوی نیازها و انتظارهای ذینفعان

کارهای انجامشده باشد .عملکرد مناسب بازبینیکننده کیفیت

حسابرسی در ایران بوده است .یکی از موارد مستعد بهبود

بهطور قطع تاثیر بهسزایی در بهبود کیفیت قرارداد حسابرسی

در خصوص استانداردهای کنترل کیفیت ،نگاه گذشتهنگر

در آینده خواهد داشت .لذا الزم است بازبینیکننده کیفیت

آن است که با نگاه به آینده میتوان آن را به سمت رویکرد

دارای مهارت فنی و تجربه کافی بوده و ضمن رعایت الزامهای

مدیریت کیفیت سوق داد.

اخالقی و حرفهای ،توانایی و اختیار الزم برای انجام مناسب

نیازها و انتظارهای ذینفعان حسابرسی در ایران بوده

قابلذکر است که هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی

امور محولشده را داشته باشد.

بهتازگی مجموعه اســتانداردهای پیشــنهادی دربــاره کنترل
کیفیت را برای نظرخواهی منتشر ساخته است .این استانداردها

چه مرجعی باید بازبینیکننده حسابرسی را نصب کند

بهاحتمال زیاد بر چگونگی ســازماندهی و کارکرد موسســهها

و این مرجع چه اختیارهایی باید به بازبینیکننده اعطا

اثر میگذارد و ممکن اســت الزم باشــد که موسسهها نیروی

کند؟
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الزامهای استانداردهای کیفیت تا چه اندازه پاسخگوی

بنیفاطمی
طبق استانداردهای حسابرسی (استاندارد کنترل کیفیت ،)1
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توســعه بازار شــفاف ،منصفانه و کارای اوراق بهادار ،سازمان

داشتن یک استاندارد مجزا
برای بررسی کیفیت قرارداد حسابرسی
مزایای متعددی ازجمله
تاکید بر مقیاسپذیری
برای انطباق با هر موسسه با هر مقیاس
دارد

بورس با توجه به قوانین و مقررات مربوط و از طریق تشــکیل
کمیتــهای متشــکل از  5نفر که یک عضو به پیشــنهاد جامعه
حســابداران رســمی و تایید هیئتمدیره سازمان بورس ،یک
عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و تایید هیئتمدیره بورس
و  3عضو دیگر بهطور مســتقیم توســط هیئتمدیره سازمان
بورس انتخاب میشــوند ،بر عملکرد موسسههای حسابرسی
معتمد ســازمان بورس نظــارت دارد .این مراجــع اختیارهای
الزم را طبق الزامهــا و مقررات موجود بــه بازبینیکنندههای
حسابرسی اعطا میکنند.
فرایند بازبینی چه ویژگی مهمی باید داشته باشد و
خروجی این فرایند چه باید باشد؟
بنیفاطمی
مهمترین ویژگی که فرایند بازبینی باید داشته باشد،
اثربخشی بهمعنی کسب اطمینان معقول نسبت به

بنیفاطمی
طبق استاندارد کنترل کیفیت  ،1موسسه مسئولیت فرایند
نظارت را به شریک یا شرکا یا سایر کارکنان موسسه که
تجربه و اختیار کافی و مناسب برای پذیرش آن مسئولیت
را دارند ،واگذار میکند .نظارت بر سیستم کنترل کیفیت
موسسه بهوسیله افراد باصالحیت انجام میشود .این نظارت،
ارزیابی مناسببودن طراحی و اثربخشی کارکرد سیستم کنترل
کیفیت را دربر میگیرد .در حال حاضر در ایران و در سازمان
حسابرسی ،وظیفه کنترل کیفیت برعهده واحد کنترل کیفیت
گذاشته شده و این واحد براساس روشهای مصوب ،کار کنترل
کیفیت انواع گزارشهای حسابرسی و سایر خدمات حرفهای را
توسط مدیران و کارشناسان مستقل طبق برنامه زمانبندی
شماره  111بهمن و اسفند 1399

انجام میدهد.
در جامعه حسابداران رسمی ایران ،نظارت حرفهای براساس
آییننامه نظارت حرفهای که در اجرای بند  3ماده  13اساسنامه
جامعه و بهمنظور نظارت حرفهای بر موسســههای حسابرسی
و حسابداران رســمی عضو جامعه تهیه شده ،زیرنظر مدیریت
نظارت حرفهای انجام میشــود .همچنین در راستای حمایت
از حقوق و منافع ســرمایهگذاران و با هدف ساماندهی ،حفظ و

مربوطبودن،کافیبودن و موثربودن سیاستها و روشهای
مرتبط با کنترل کیفیت و اجرای آن در عمل است .خروجی
این فرایند نیز باید تعیین آثار کاستیهای مشاهدهشده و نوع آن
اعم از کاستیهای سیستمی و غیرسیستمی ،ارائه پیشنهادهای
اصالحی مناسب ،اطالعرسانی بهموقع یافتهها و بهینهسازی
سیاستها و روشهای کنترل کیفیت باشد.
مبنای نظری چارچوب مورد استفاده جامعه حسابداران
رسمی ایران برای نظارت حرفهای کدام است و تا چه
اندازه به استانداردهای کنترل کیفیت و کیفیت حسابرسی
در سطح موسسه و در سطح قرارداد حسابرسی مربوط
است؟
بنیفاطمی
مبنای نظری مورد استفاده در این ارتباط در سازمان حسابرسی
و جامعه حسابداران رسمی ایران برگرفته از استانداردهای
بینالمللی بهویژه الزامهای مربوط به بررسی کنترل کیفیت
قرارداد حسابرسی در استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت
 (ISQC1) 1و استاندارد بینالمللی حسابرسی 220
) (IAS220هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی
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و اطمینانبخشی ) (IAASBمیباشد .هیئت یادشده،

توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکالت عدیده ازجمله

براساس بررسیهای انجامیافته به این نتیجه رسید که داشتن

عدمتطبیق حقالزحمههای حسابرسی با مسئولیت و خدمات

یک استاندارد مجزا برای بررسی کیفیت قرارداد حسابرسی

قابلارائه ،نرخشکنی ،وصول مطالبات و همچنین سایر

مزایای متعددی ازجمله تاکید بر اهمیت بررسی کیفیت

مشکالت و مسئولیتهای مرتبط با موسسهداری ،پرداخت

قرارداد حسابرسی ،تسهیل ارتقای استحکام الزامهای مربوط

این هزینهها برای موسسههای حسابرسی بسیار سخت و

به شایستگی بازبین کیفیت قرارداد حسابرسی و عملکرد و

گاهی غیرممکن است .بههرحال ،بازنگری استانداردهای

مستندسازی بازبینی ،فراهمساختن سازوکاری برای تفکیک

کنترل کیفیت موجود با توجه به رویکرد مدیریت کیفیت و

آشکارتر مسئولیتهای موسسه و بازبین کیفیت قرارداد

حمایت همهجانبه مراجع ذیصالح ،میتواند به بهبود شرایط

حسابرسی و افزایش مقیاسپذیری برای انطباق با هر موسسه

کمک کند.

با هر مقیاس ،دارد.
بهنظر شما استقرار استانداردهای جدید مدیریت کیفیت
پیشنهاد و برنامه شما برای بهبود کیفیت حسابرسی در

در ایران با چه چالشهایی روبرو خواهد بود؟

ایران چیست؟

بنیفاطمی
استانداردهای جدید ،موسسههای حسابرسی را ملزم میسازد

بنیفاطمی
با توجه به شرایط اقتصادی موجود نمیتوان نسخه موثری

که بهصورت پیشگیرانه و با نگاهی تازه به بازبینی خدمات

برای بهبود وضعیت و کیفیت حسابرسی در ایران تجویز کرد.

حسابرسی ،کیفیت را مدیریت کنند .این استانداردها بهاحتمال

به زبان ساده ،بهبود کیفیت حسابرسی برای موسسههای

زیاد بر چگونگی سازماندهی و کارکرد موسسهها اثر میگذارند

حسابرسی مستلزم صرف هزینههای گزاف است که با

و ممکن است الزم باشد که موسسههای حسابرسی نیروی
بیشتری برای مدیریت کیفیت صرف کنند .بهعالوه ،شریک
و مسئول انجام کار نیز الزام پیدا میکند که تالش بیشتری
برای هدایت کار و ارائه خدمات حرفهای صرف کند .اگر چه

رویکرد آیندهنگر و پیشگیرانه
استانداردهای جدید مدیریت کیفیت
مواردی ازجمله اندازه موسسه

شیوه کارکرد موسسه را
مورد توجه قرار میدهد

حال تحول راهبری بنگاههای اقتصادی و افزایش انتظارهای
ذینفعان از موسسههای حسابرسی ،الزم است شیوه خود
برای کنترل کیفیت و تغییر آن به سمت مدیریت کیفیت را
برنامهریزی و اجرا کنند.
آیا در استانداردهای موجود کنترل کیفیت ،استفاده از
فناوری اطالعات توسط موسسههای حسابرسی مورد
توجه قرار گرفته است؟
بنیفاطمی
در بندهایی از استانداردهای حسابرسی کنترل کیفیت ،1
استاندارد حسابرسی  210و کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات
مالی تاریخی (استاندارد  )220به استفاده از فناوری توسط
موسسههای حسابرسی اشاره شده ،ولی بهنظر میرسد که با
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نوع خدماتی که موسسه انجام میدهد و

موسسههای حسابرسی بهدالیل متعدد از جمله رویههای در
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مهمترین ویژگی که فرایند بازبینی باید
داشته باشد ،اثربخشی به معنی کسب
اطمینان معقول نسبت به مربوطبودن،
کافیبودن و موثربودن سیاستها و
روشهای مرتبط با کنترل کیفیت و اجرای
آن در عمل است.

بنیفاطمی
اطالعات و ارتباطات در حال حاضر یکی از مهمترین اجزای
کنترلهای داخلی است؛ به این معنی که حسابرسان برای
انجام کار باکیفیت خود ،نیاز به استفاده از فناوریهای نوین
جهت دستیابی به اطالعات قابلاتکا و بهموقع دارند و برای
رسیدن به این هدف الزم است ارتباطات موثر چه از باال به
پایین و برعکس و در عرض موسسه ،برقرار شود .شاید در
استانداردهای فعلی کنترل کیفیت به این موضوع بهصورت
خاص پرداخته نشده ،ولی در سایر استانداردهای موجود
ازجمله اطالعرسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان
راهبری و مدیران اجرایی ،ارزیابی خطر و برخورد با خطرهای
ارزیابیشده و سایر استانداردهای مرتبط به آن ،توجه شده
است.
آیا تنها یک سیستم مدیریت کیفیت برای همه موسسههای
حسابرسی ،بدون درنظر گرفتن ماهیت قراردادها و اندازه

توجه به پیشرفت روزافزون فناوری اطالعات و تاثیر آن بر ارائه

واحدهای مورد رسیدگی ،وجود دارد؟

خدمات حرفهای حسابرسان ،باید در بازنگری استانداردهای

بنیفاطمی
یکی از ویژگیهای استانداردهای بینالمللی جدید ،افزایش

موجود توجه ویژهای به آن معطوف شود.

مقیاسپذیری برای انطباق با هر موسسه و با هر مقیاس

شماره  111بهمن و اسفند 1399

در موسسههای حسابرسی مسئول نهایی سیستم

است .رویکرد آیندهنگر و پیشگیرانه استانداردهای جدید

مدیریت کیفیت چه کسی است؟

مدیریت کیفیت مواردی ازجمله اندازه موسسه ،نوع خدماتی

بنیفاطمی
با توجه به شرایط موجود و مراقبتهای حرفهای همهجانبه

که موسسه انجام میدهد و شیوه کارکرد موسسه را مورد
توجه قرار میدهد .همچنین ،رویکرد ریسکمحور این

توسط مراجع نظارتی مختلف ،الزم است که توجه به کیفیت

استانداردها موسسهها را بهسمت توجه بیشتر به سامانه کیفیت

و پاسخگویی در قبال خدمات ارائهشده در اولویت کاری

موسسه و پیشگیرانهبودن آن سوق میدهد .بهطور مشخص،

حسابرسان قرار گیرد .در صورت بیتوجهی به این امر مهم،

موسسههای حسابرسی ناگزیر خواهند بود به شرایط موجود و

ضمن خدشهدارشدن اعتبار حرفهای ،حسابرسان متحمل

کاری که الزم است برای پشتیبانی از کیفیت انجام دهند ،فکر

خسارتهای سنگینی خواهند شد .بدیهی است مسئول نهایی

کنند و این بهمعنی سامانهای است که با شرایط موسسه تناسب

در مورد سیستم مدیریت کیفیت ،هیئتمدیره موسسههای

دارد.

حسابرسی خواهد بود.
از مشارکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم و برای
در استاندارد جدید مدیریت کیفیت بر سیستم اطالعات
و ارتباطات دوطرفه درون موسسه حسابرسی تاکید شده
است .اهمیت آن چیست؟

کارگروه کیفیت جامعه آرزوی موفقیت داریم.
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1

ISQM

در
پاگرد

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 1
از آنجا که بازبینی کیفیت کار حسابرسی پاسخی مشخص است که بهوسیله
موسسه حسابرسی برای پرداختن به ریسکهای کیفیت طراحی و مستقر میشود،
استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت  (ISQM 1) 1با عنوان «مدیریت کیفیت
برای موسسههایی که حسابرسی و بررسی اجمالی صورتهای مالی ،یا سایر خدمات
اطمینانبخشی یا خدمات مرتبط انجام میدهند» به خدماتی که منوط به بازبینی
کیفیت کار است ،میپردازد.

منبع:

. Introduction to ISQM 2, Engagement Quality Reviews, Fact Sheet,
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IAASB, Dec. 2020
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عوامل بیرونی و درونی

موثر بر کیفیت حسابرسی

به میز گفتگوی حسابرس خوش آمدید .ابتدا تصویری ارائه کنید که

محمدسعید اصغریان
حسابدار رسمی و شریک
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

چه مراجعی در وضعیت و شرایط کیفیت حسابرسی در ایران نقش
دارند؟ و نقش و سهم هر کدام در پیشرفتها و کاستیهای احتمالی
چه بوده است؟
محمدسعید اصغریان
کیفیت حسابرسی زیرتاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که بهطور کلی میتوان
آن را از دو بعد خارج از حرفه و درون حرفه بررسی و ارزیابی کرد.
شــرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی فعلی کشورمان از عوامل موثر
بر کیفیت حسابرســی هســتند که بدون درنظر گرفتن آنها نمیتوان انتظار
کیفیت مطلوب حسابرســی را داشت .نبود قانون و مقررات جامع در حوزه
حسابرســی ،نبود شناخت الزم از حرفه حسابرسی بهطوری که حسابرسی
در حال حاضر فقط براســاس الزام قانونی انجام میشــود و هنوز پذیرش
عمومی نیافته ،حقالزحمه پایین حسابرسی در مقایسه با حقالزحمه سایر
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خدمات حرفهای و همچنین نسبت به هزینههای صاحبکاران حسابرسی،
مشکالت تربیت نیروی انسانی کارامد در حوزههای دانشگاهی و بههمین
ترتیب میتوان فهرســت بلند باالیی از عوامل متعدد برونحرفهای موثر
بر کیفیت حسابرســی را نام برد .بنابراین ،مراجع تدوین قوانین و مقررات
بیشــترین نقش را در کیفیت حسابرســی بهعهده دارند .قوانین و مقررات
مزبــور طیف وســیعی از آنها را در بر میگیرد که بهطــور نمونه میتوان از
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الزام تمام واحدهای اقتصادی به انجام حسابرســی ،چگونگی

با تشکیل موسسه حسابرسی ،ادامه فعالیت میدهند.

اعطــای صالحیت به حســابداران رســمی ،ضوابط تشــکیل

موضــوع بازبینــی کیفیت حسابرســی از طریــق نظارت بر

موسسههای حسابرســی و ادامه فعالیت آنها و نحوه نظارت بر

موسسههای حسابرسی از ابتدای تاســیس جامعه حسابداران

کار حسابرسان نام برد.

رســمی ایران و از سالهای  1381و  ،1382در دستور کار ارکان

همچنین ،نقش ســازمان بورس و اوراق بهادار و تا حدودی

جامعه حسابداران رسمی ایران قرار داشته است .نظارت بر کار

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نهادهای ناظر

حسابرسان از طریق کارگروه کنترل کیفیت جامعه و با همکاری

بر کیفیت کار حسابرسان منتخب را نباید نادیده گرفت .سازمان

حسابرســان عضــو جامعــه و مراجعه به محل موسســههای

بورس و اوراق بهادار در چارچوب دســتورعمل موسســههای

حسابرسی انجام میشــود .این نظارت شامل بررسی عمومی

حسابرســی معتمد ســازمان مصوب شــورای عالــی بورس و

و ارزیابی ســاختار و تشکیالت موسســه حسابرسی بهمنظور

اوراق بهــادار ،وظایف نظارتی خــود را از طریق اداره متبوع و

اطمینــان از توانایی موسســه جهت ارائه خدمــات حرفهای و

کمیتههای تخصصی انجام میدهد .این امر موجب شــده که

همچنین رعایت آیین و اخالق حرفهای است.

حسابرســان معتمد ســازمان بورس با توجه به طیف گسترده

در بازدید ســاالنه نیز حداقــل یک پرونده حسابرســی کار

استفادهکنندگان از گزارشهای حسابرسی شرکتهای سهامی عام

انجامشــده انتخــاب و فرایند حسابرســی مــورد بازبینی قرار

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار و همچنین نظارت سازمان

میگیــرد .عالوه بــر آن ،موسســههای حسابرســی ملزم به

بر گزارشهای حسابرسی صادرشده ،دقت و مراقبت بیشتری را

بارگذاری اطالعات تمامی قراردادهای منعقدشــده خود ظرف

در رعایت استانداردهای حسابرسی در فرایند حسابرسی بهکار

مدت یک هفته در سامانهای هستند که بههمین منظور توسط

گیرند .عالوه بر آن ،ضوابط پذیرش موسســههای حسابرسی

جامعه حسابداران رســمی ایران طراحی شده است .افزون بر

و شــرکا و مدیــران آن بهعنوان حســابرس معتمــد بورس و

آن نیز گزارشــهای صادرشــده این قراردادها باید ظرف مهلت

همچنین طبقهبندی موسســههای حسابرسی توسط سازمان

تعیینشده پس از انتشــار گزارش ،در سامانه بارگذاری شوند.

بورس موجب شده که حسابرســان متقاضی پذیرش بهعنوان

این اطالعات بهطور مستمر توسط مسئوالن مربوط در جامعه

حســابرس معتمد ،خود را با آن شرایط تطبیق دهند و این خود

بررســی و ایرادهای آن به موسســههای حسابرسی منعکس

موجب ارتقای کیفیت حسابرسی شده است.

میشــود .نظارت و کنترلهای یادشــده موجب ارتقای ســطح

از نگاه درونحرفهای باید از ســازمان حسابرســی و جامعه

مراقبتهای حرفهای در موسسههای حسابرسی شده است.

حســابداران رســمی ایران بهعنوان مراجع تاثیرگذار بر حرفه و

بدیهی اســت نظارت مســتمر و توسط اشــخاص حرفهای

کیفیت حسابرســی نام برد .سازمان حسابرسی بهعنوان مرجع

مستقل تماموقت بهغیر از همپیشــگان ،باعث ارتقای کیفیت

قانونی تدوین اســتانداردها ،نقش بســیار مهمــی را با تدوین

حسابرسی در سازمان حسابرســی و موسسههای عضو جامعه

اســتانداردهای حسابداری و حسابرســی و بهروزاوری آنها در

حسابداران رسمی ایران خواهد شد.

این زمینه ایفا کرده اســت .عالوه بر آن ،سازمان حسابرسی با
قدمت آن ،نقش موثری در تدوین دستورعملهای گزارشگری

موسسههای ارائهکننده خدمات حسابرسی ،سایر خدمات

و حسابرســی داشته؛ بهطوری که در حال حاضر نیز تعدادی از

اطمینانبخشی و خدمات مرتبط و همچنین استاندارد

موسسههای حسابرسی از این دستورعملها در فرایند حسابرسی

حسابرسی  220با عنوان کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات

اســتفاده میکنند .ضمن آن که ســازمان حسابرسی در تربیت

مالی تاریخی تا چه اندازه پاسخگوی نیازها و انتظارهای

نیروی انسانی متخصص نقش سازندهای داشته؛ بهنحوی که

ذینفعان حسابرسی در ایران بوده است؟ در جریان

بسیاری از مدیران سازمان حسابرسی پس از خروج از سازمان

بهکارگیری چه کاستیها و کمبودهایی در آنها دیده شده است؟
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توجه به ساختار تشکیالتی منسجم بهواسطه جایگاه قانونی و

الزامهای استاندارد شماره  1با عنوان کنترل کیفیت در
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ترتیب ،ســایر ذینفعان ممکن اســت بهدنبال خواســتههای

محمدسعید اصغریان
همانگونه که در مقدمه استاندارد کنترل کیفیت  1درج شده،

دیگری از حسابرســی باشــند .بنابراین ،حسابرسان صرفنظر

هدف استاندارد ارائه راهنماییهای الزم درباره مسئولیتهای

از نگرش و خواســتههای متفاوت ذینفعــان باید در چارچوب

موسسه در مورد سیستم كنترل كیفیت آن برای حسابرسی

استانداردهای حسابرســی و بهخصوص استانداردهای کنترل

و بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی و سایر خدمات

کیفیت ،فرایند حسابرســی را بهگونهای اجرا کنند که محصول

اطمینانبخشی و خدمات مرتبط است .اجزای مهم یک

کار منافع تمام گروههای مختلف کاربران آن را در برگیرد.

سیستم کنترل کیفیت که باید مورد توجه قرار گیرد بهشرح زیر

و اما در اجرای استانداردهای کنترل کیفیت ،محدودیتهایی

تبیین شده است:

در عمــل وجــود دارد کــه اندازه موسســههای حسابرســی،

الف -مسئولیتهای مدیریت درباره كیفیت در درون موسسه،

مدوننبــودن ســازوکارهای کنتــرل کیفیت کــه اگرچه بخش

ب -الزامهای اخالقی،

عمدهای از آن در عمل بهکار گرفته میشــود ،اطالعرســانی

پ -پذیرش و ادامه كار،

و آگاهی از آن در ســطح کارکنان حسابرســی و انتظارهایی که

ت -منابع انسانی،

از ایشــان وجود دارد بهدرستی منتقل نمیشــود و در نتیجه،

ث -اجرای کار ،و

نظارت بر کار گروههای حسابرســی از کارایــی الزم برخوردار

ج -نظارت.

نبوده ،از جمله این موارد است.

همچنیــن ،عناوین اصلی اســتاندارد حسابرســی  220که

پایینبــودن حقالزحمــه حسابرســی و در نتیجــه درامــد

هدف آن ارائه راهنماییهای الزم درباره مسئولیتهای مشخص

موسســههای حسابرسی که موجب شــده در پذیرش کار دقت

كاركنان موسســه حسابرسی در مورد روشــهای كنترل كیفیت

الزم صــورت نگیــرد ،از مــوارد دیگر محدودیــت در رعایت

حسابرسی اطالعات مالی تاریخی است ،شامل بخشهای زیر

استانداردهای کنترل کیفیت است .عالوه بر آن ،افزایشنیافتن

است:

حقالزحمههای حسابرســی باعث شــده که استخدام کارکنان

الف -مسئولیتهای مرتبط با كیفیت حسابرسی،

حرفهای در موسســههای حسابرســی بهســختی انجام شود

ب  -الزامهای اخالقی،

و حفــظ و نگهداری کارکنــان آموزشدیده و رتبههای ارشــد

پ -پذیرش و تداوم رابطه با صاحبكار و كارهای حسابرسی

حسابرسی بهدشــواری صورت گیرد .موارد مزبور موجب شده

ویژه،

که رعایــت الزامهای اســتانداردهای کنتــرل کیفیت در عمل

ت -تعیین گروه حسابرسی،

بهســمت شکلگرایی متمایل شود .با توجه به موارد پیشگفته

ث -انجام کار ،و

ضرورت تدوین اســتانداردهای کنترل کیفیت جداگانه براساس

ج -نظارت.

معیارهای متفاوت ازجمله اندازه موسســه و صاحبکاران ،نوع

محصول کار حسابرســان ،گزارشــهای حسابرســی اســت
که براســاس اســتانداردهای حسابرســی و همچنین رعایت

صنعت ،نحوه مدیریت و نــوع مالکیت صاحبکاران ،ضروری
بهنظر میرسد.
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استانداردهای کنترل کیفیت بهشرح باال صادر میشود.
انتظارهای ذینفعان حسابرســی از گزارشــهای حسابرســی

درباره تغییرات مهم مطرحشده در پیشنویسهای

با توجــه به کاربردی که بــرای ایشــان دارد بهدالیل مختلف

استانداردهای بینالمللی مدیریت کیفیت جدید توضیح

متفاوت است .بهطور نمونه ،مدیران واحدهای مورد رسیدگی

دهید.

و بهخصــوص واحدهای تجاری که مالکان آن خود مدیر واحد

محمدسعید اصغریان
تغییرات مهم مطرح شده بهطور خالصه بهشرح زیر است:

با اعطاکننده تســهیالت مالی به واحد تجاری دارند .بههمین

 -1سیستم کنترل کیفیت موسسه متناسب با وضعیت ،شرایط

هســتند ،انتظار متفاوتی از سایر اســتفادهکنندگان در مقایسه
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و براساس میزان ریسکپذیری موسس ه و ماهیت نوع خدماتی

فعلــی پیشبینی شــده و دو عامل جدید به اجــزای مدیریت

که ارائه میکند ،طراحی و پیاده شود.

کیفیت اضافه شده است .این موارد شامل فرایند ریسکپذیری

 -2شرایط و وضعیت موسسه و همچنین نوع خدماتی که ارائه

موسسه و تبادل اطالعات است.

میکند ،در طول زمان ممکن است تغییر کند؛ بنابراین سیاستها

در فرایند ریســکپذیری اینگونه عنوان شــده که موسسه با

و روشهای کنترل کیفیت نیز متناسب با آن باید تغییر کند.

توجه به اندازه ،شرایط و وضعیت موجود ،نوع خدمات ارائهشده و

 -3طراحی ،استقرار و بهکارگیری سیستم کنترل کیفیت مبتنیبر

میزان ریسکپذیری ،اهداف مدیریت کیفیت را تعیین ،ریسکهای

قضاوت حرفهای است .سیستم کنترل کیفیت سیستمی پویا

مرتبط را شناسایی و ارزیابی کرده و براساس آنها سیستم مناسب

است و اجزای آن بههم پیوستهاند.

کنتــرل کیفیــت را طراحی و پیــاده کند .عالوه بر آن ،سیســتم

 -4در تغییرات انجامشده ،تاکید بر مدیریت کیفیت است که بر

طراحیشــده با توجه به بازخوردهایی که از اجرای آن بهدســت

پایه هشت عامل اصلی بنا شده است .این عوامل عبارتند از:

میآید ،بازنگری و اصالح شــود .تبادل اطالعات عامل دیگری

الف -راهبری و نظارت و مسئولیت پاسخگویی در قبال کیفیت،

است که به اجزای سیستم کنترل کیفیت اضافه شده است؛ بدین

ب -فرایند ریسکپذیری موسسه و ارزیابی آن،

معنی که عالوه بر اهداف و روشهای كنترل كیفیت که برای گروه

پ -الزامهای اخالقی مرتبط،

حسابرسی توصیف میشــود ،اطالعات مرتبط با ریسکهایی که

ت -پذیرش کار و تداوم ارتباط با صاحبکار و ارائه خدمات

موسســه در فرایند کنترل کیفیت با آن مواجه میشــود بهصورت

خاص،

دوطرفه با گروه حسابرســی مطرح و مبادله شــود .همچنین در

ث -اجرای کار،

موارد ضروری ریســکهای اجرای کار با ذینفعان و اشخاص خارج

ج -منابع انسانی ،فناوری اطالعات و فراهم کردن زمینههای

از موسسه مطرح و در میان گذاشته شود.

الزم جهت انجام کار،
چ -تبادل اطالعات ،و

تغییر استانداردهای کیفیت و تغییر رویکرد استانداردها

ح -نظارت ،ارزیابی طراحی و استقرار سیستم و فرایند

به کیفیت تا چه اندازه عاملی ضروری برای بهبود کیفیت

بازنگری.

حسابرسی در ایران است؟ چه تغییرات مهمی در

بیشتر عوامل یادشده در باال در استانداردهای کنترل کیفیت

استانداردهای کنونی ایران مورد نیاز است؟
محمدسعید اصغریان
نتایج بررسی ساالنه کنترل وضعیت موسسههای حسابرسی

نظارت مستمر
توسط اشخاص حرفهای مستقل تماموقت

باعث ارتقای کیفیت حسابرسی
خواهد شد

سیاستها و روشهای كنترل كیفیت در بسیاری از موسسههای
حسابرسی تدوین و مستند نشده است .اگرچه در اجرای عملیات
حسابرسی بخشی از الزامهای استانداردهای کنترل کیفیت
رعایت میشود ،نبود روشهای مستند بهخصوص روشهای
كنترل كیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی ،مانع دستیابی
به اهداف استانداردهای کنترل کیفیت شده است .تغییر
استانداردهای کیفیت به مدیریت کیفیت ریسکمحور براساس
اندازه موسسه ،نوع و ماهیت خدمات و گستردگی ذینفعان
حسابرسی ،ضمن پوشش ریسکهایی که موسسه حسابرسی
با آن مواجه است ،باعث میشود که فرایند حسابرسی که در
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بهغیر از همپیشگان

توسط جامعه حسابداران رسمی ایران ،نشاندهنده آن است که
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باید برخوردار باشد؟

ایجاد واحد سازمانی مستقل
در موسسههای حسابرسی
بهعنوان واحد کنترل کیفیت
اجتنابناپذیر است

محمدسعید اصغریان
طبق استاندارد مدیریت کنترل کیفیت ،بررسیکننده کیفیت
حسابرسی عالوهبر ویژگیهایی که برای حسابداران رسمی در
اصول بنیادی اخالق و رفتار حرفهای برشمرده شده ،باید دارای
توانایی ،تخصص و تجربه کافی در این زمینه باشد .وی باید
مسئولیتپذیر بوده و اختیار الزم را در انجام کار محولشده در
مدت زمانی معقول و قبل از اتمام کار ،داشته باشد ،همچنین
در مباحث و مشاورههایی که از طرف گروههای منصوبشده در
کار مطرح میشود ،نقش فعالی ایفا کند و قادر به ارائه راهکار
و راهنماییهای الزم به گروه کاری باشد .بررسیکننده کیفیت
نباید در کارهایی که خود مسئولیت انجام کار را در دورههای

برخی از کارها بهصورت شکلی بهمنظور براورده کردن الزامهای
استانداردها انجام میشود از این حالت خارج و براساس مدیریت
کیفیت ریسکپذیر توجه بیشتری به محتوا شود.
طبق استانداردهای کنترل کیفیت ،برای هر کار باید یک مدیر
مســئول کار انتخاب شود .طبق اساســنامه نمونه موسسههای
حسابرسی ،گزارشــهایی که در مورد انجام خدمات حرفهای به
صاحبکار ارائه میشود ،باید توسط حداقل دو نفر از شرکا یا یک
نفر از شــرکا و یکی از حسابداران رسمی که تمام وقت در اختیار
موسسه بوده و مســئولیت انجام کار را برعهده داشتهاند ،امضا
و ممهور به مهر موسســه انتشار یابد .با توجه به این که حداقل
نیمی از موسسههای حسابرسی دارای سه شریک هستند و در
کار خدمات حرفهای ،دو نفر از شرکا با امضای گزارش مسئولیت
آن را پذیرفتهاند ،در نتیجه این موسســهها در تعیین شخصی

گذشته بهعهده داشته ،بالفاصله منصوب شود.
الزامهای استاندارد مدیریت کنترل کیفیت اگرچه باعث افزایش
کیفیت کار و افزایش اعتباربخشــی آن میشود ،موجب افزایش
هزینههای انجام کار شــده و فقط در موسسههای بزرگ قابلیت
اجرا دارد .همانگونه که اشاره شد ،حداقل نیمی از موسسههای
عضو جامعه حســابداران رســمی با حداقل شــرکای ممکن در
حال فعالیت هســتند .شــاید الزامهای این قبیل استانداردها و
همچنین ســایر چالشهایی که موسسههای کوچک با آن روبهرو
هســتند ،باعث بزرگشدن موسسهها از طریق ادغام و یا جذب
حسابداران رسمی در موسسههای بزرگتر شود.
فرایند بازبینی چه ویژگی مهمی باید داشته باشد و
خروجی این فرایند چه باید باشد؟

مستقل از امضاکنندگان گزارش بهعنوان مسئول کنترل کیفیت،

محمدسعید اصغریان
بررسی کیفیت کارهای حسابرسی طبق استانداردهای کنترل

هر یک از مدیران واجد شــرایط موسسه بهغیر از مدیر مسئول

کیفیت در دو مرحله انجام میشود .یک بررسی در حین انجام

با مشــکل مواجه هستند .طبق اســتانداردهای کنترل کیفیت،
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کار بهرغم امضای گزارش میتواند وظایف بررسیکننده كنترل
كیفیــت کار را انجام دهــد .این موضوع در حــال حاضر محل
مناقشه اســت که باید در اســتانداردهای کنترل کیفیت بهنحو
مناسبی تبیین و مشخص شود.
بازبینیکننده کیفیت حسابرسی چه نقشی در بهبود کیفیت
قرارداد حسابرسی دارد و از چه ویژگیها و شایستگیهایی

کار و قبل از صدور گزارش انجام میشود و بررسی دیگر ،پس
از صدور گزارش و تکمیل پروندهها صورت میگیرد .بنابراین،
ایجاد واحدی جداگانه در موسسههای حسابرسی زیر مسئولیت
شخصی مستقل از شرکای مسئول کارها ،الزامی است .نتایج
بررسی کیفیت در حین انجام کار باید بهگونهای باشد که از
صدور گزارش حسابرسی مناسب اطمینان کافی کسب شود.
فرایند بررسی باید شامل ارزیابی مدارک زیر باشد:
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 -1پذیرش کار و رعایت استقالل با توجه به الزامهای مقرراتی،

از مسئولیت بازبینی کیفیت ،مسئولیتی دیگری جهت انجام کار

 -2مکاتبه با حسابرس قبلی و دریافت اطالعات الزم از وی و

داشته باشد .ساختار موسسههای حسابرسی بخش خصوصی از

ارتباط با سایر حسابرسان گروه در صورت لزوم،

نظر تعداد شرکا و مدیران واجد شرایط در حال حاضر بهگونهای

 -3تعیین مدیر مسئول کار و مدیر دوم و تعیین راهبرد کلی

است که امکان ایحاد یک واحد مستقل جهت انجام وظایف کنترل

انجام کار،

کیفیت وجود ندارد .ضمن آن که رعایت الزامهای استاندارد،

 -4براورد ساعات کار و تعیین حقالزحمه حسابرسی و تنظیم و

هزینههایی را به موسسهها تحمیل میکند که تامین آن از طریق

مبادله قرارداد با صاحبکار،

افزایش حقالزحمههای حسابرسی در شرایط فعلی ،در حالی که

 -5تعیین گروه کار و استقالل اعضای گروه حسابرسی،

متقاعدکردن صاحبکاران جهت افزایش حقالزحمه متناسب با

 -6شناخت ،برنامهریزی و زمانبندی انجام کار حسابرسی،

نرخ تورم بهسختی صورت میگیرد ،ممکن نخواهد بود.

 -7سرپرستی ،نظارت و بررسی کارهای انجام شده توسط
مسئولین انجام کار،

آیا در استاندارد کنترل کیفیت (استاندارد فعلی) استفاده

 -8ریسکهای عمده شناساییشده در جریان کار و چگونگی

از فناوری توسط موسسههای حسابرسی بهخوبی

برخورد با آن ریسکها،

پیشبینی شده است؟

 -9قضاوتهای بهعملآمده در مورد اهمیت و ریسکهای عمده،

محمدسعید اصغریان
استفاده از فناوری اطالعات نهتنها در استانداردهای کنترل

پیچیده و نتیجهگیریهای انجامشده وهمچنین قضاوتهای

کیفیت فعلی پیشبینی نشده ،بلکه از فناوری اطالعات در

انجامشده در مورد موضوعهای مبهم و بحثبرانگیز،

زمینه کارهای حسابرسی استفاده نمیشود و یا در صورت

 -11میزان اهمیت تحریفهای اصالحشده و نشده شناساییشده

استفاده ،بسیار محدود و کماثر بوده است.

در جریان کار و چگونگی حلوفصل آنها،

استفادهنشدن از فناوری اطالعات در موسسههای حسابرسی،

 -12تکمیل کار و مدارک بررسیهای مدیر مسئول کار و مدیر

دالیل مختلفی دارد که ازجمله میتوان از استفادهنکردن

دوم امضاکننده گزارش ،و

واحدهای مورد رسیدگی از فناوریهای روز ،نبود تخصص

 -13موضوعهایی که الزم بوده به اطالع ارکان راهبری شرکت

کافی در زمینه استفاده از فناوری اطالعات در موسسههای

برسد.

حسابرسی ،نداشتن ابزار مناسب و نبود منابع مالی الزم نام برد.

 -10مستندات مشاورههای انجامشده در مورد موضوعهای

بررســی کیفیت کار پس از اتمام آن بهطــور معمول پس از
حاصل شــود تا تمام نکتههای معوق تعیین تکلیف شده باشد.

حسابرسی چگونه باید باشد و مسئول نهایی در مورد

نقــاط ضعف مشاهدهشــده باید به اطالع مدیر مســئول کار و

سیستم مدیریت کیفیت چه کسی باید باشد؟

شرکای موسسه برسد.

محمدسعید اصغریان
در بند  9استاندارد کنترل کیفیت  1عنوان شده که موسسه باید

چالشهای بهکارگیری استاندارد جدید (مدیریت کیفیت)

سیاستها و روشهایی را برای ترویج فرهنگ درونسازمانی

چیست؟

مبنیبر این که کیفیت ،جزئی اساسی از اجرای کار میباشد،

محمدسعید اصغریان
همانگونه که در پاسخ به پرسشهای پیشین اشاره شد ،طبق

طراحی و برقرار کند .اینگونه سیاستها و روشها باید مدیریت
یا شرکای موسسه را ملزم به پذیرش مسئولیت نهایی

استانداردهای مدیریت کیفیت ،بررسیکننده کیفیت نباید بهغیر

سیستم کنترل کیفیت موسسه کند .بنابراین همانگونه که
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تکمیــل پروندههای حسابرســی انجام میشــود تــا اطمینان

بهنظر شما پاسخگویی به کیفیت در موسسههای
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در استاندارد تصریح شده ،مسئولیت کنترل کیفیت موسسه

شامل دستورعملها ،رویهها ،برنامههای آموزشی و حضور

با مدیران موسسه و یا بهعبارتی با توجه به بزرگشدن اندازه

گروه در شبکههای اجتماعی میشود .این موارد باعث افزایش

موسسههای حسابرسی از نظر تعداد شرکا و تعداد کارکنان با

مسئولیتپذیری در گروه حسابرسی میشود.

اعضای هیئتمدیره موسسه حسابرسی است.
تهیه و تدوین نظام کنترل کیفیت موسســه و دســتورعمل

استاندارد مدیریت کیفیت ایجاب میکند که موسسه

انجام کار حسابرســی براســاس آیین اخالق و رفتار حرفهای،

حسابرسی باید رویکرد مبتنیبر ریسک را برای طراحی،

ی و قوانیــن و مقررات و
الزامهــای اســتانداردهای حسابرســ 

استقرار و عملیاتیکردن اجزای سیستم مدیریت کیفیت

همچنین تدوین ســایر آییننامهها و دستورعملهای اجرایی،

داشته باشد ،منظور چیست؟

از وظایف مدیران ارشد موسسههای حسابرسی است .امروزه

محمدسعید اصغریان
رویکرد مبتنیبر ریسک فرایندی است که موسسه را ملزم

بهعنوان واحد کنترل کیفیت زیر سرپرســتی یکی از شــرکای

میکند ابتدا میزان ریسکپذیری موسسه را با توجه به اندازه،

موسســه که وظایف محولشــده را طبق نظــام کنترل کیفیت

نوع و ماهیت خدمات ،گستردگی و اثرپذیری کاربران ،برای

موسسه انجام دهد و پاسخگو باشد ،اجتنابناپذیر است.

انواع خدمات تعیین کند .این رویکرد شامل تعیین اهداف

ایجاد واحد ســازمانی مســتقل در موسســههای حسابرســی

کیفیت ،شناسایی و ارزیابی ریسکهای کیفیت و طراحی و اجرای
در استاندارد مدیریت کیفیت بر الزامهایی برای موسسه

راهحلهایی برای رفع ریسکهای کیفی شناسایی و ارزیابیشده

تاکید میشود تا یک سیستم اطالعات و ارتباطات دوطرفه

است؛ بدین معنی که سیستم طراحیشده باید بهگونهای باشد که

در درون موسسه برقرار شود و تمامی کارکنان نسبت به

موسسه بتواند ریسکهای کیفیت شناساییشده را مدیریت کند.

جریان اطالعات و تبادل اطالعات مسئولیت دارند .این

ریســکهای کیفیت که مانع دســتیابی بــه مدیریت کیفیت

موضوع در استاندارد فعلی (کنترل کیفیت) دیده نمیشود.

میشــود ،ناشی از بروز شــرایط و وضعیت نوع خدماتی است

اهمیت سیستم اطالعات و ارتباطات چیست و اثر آن بر

که موسســه در یک کار خاص انجام میدهد و ممکن است بر

کیفیت حسابرسی را چگونه ارزیابی میکنید؟

اهداف کیفیت تاثیرگذار باشند.
اهــداف کیفی موسســه با توجه به ماهیت ،شــرایط ،اقتضا

محمدسعید اصغریان
دستیابی و تولید اطالعات مرتبط ازجمله مولفههای مهم در

و نوع کارها تعیین میشــود .اهداف مزبــور نتیجهمحور بوده

طراحی و استقرار هر سیستم اطالعاتی است .نظام کنترل

و نحوه اجرای آن توســط موسســه تعیین میشــود تــا بتواند

کیفیت در موسسه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست

مقیاسپذیری اســتاندارد را بهبود ببخشد .بهعالوه ،روشهای

و برای پیادهسازی آن نیاز به ایجاد سیستم اطالعاتی مناسب

بررسی کیفیت بهگونهای طراحی میشود تا اطمینان معقولی از

و قابلاتکا در موسسه است .در استاندارد مدیریت کیفیت

اجرای اجزای سیستم مدیریت کیفیت حاصل شود.
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مقرر شده که این سیستم شامل ایجاد ارتباطات دوطرفه

موسســه ملزم به درک شرایط ،اتفاقها و فعالیتهایی است که

درونسازمانی و برونسازمانی نیز باشد .چنین ارتباطاتی به

در رســیدن به اهداف کیفی خلل ایجاد میکند و در حین انجام

اشخاص برونسازمانی در درک اقدام موسسه برای اثربخشی

کارها باید شــرایطی برای شناسایی و تخمین ریسکهای کیفی

و بهبود سیستم مدیریت کیفیت موسسه کمک میکند.

را مهیا کند و قبل از درنظر گرفتن هر راهحلی ،ریسکهای کیفی

تبادل اطالعات مرتبط و قابلاتکا با گروه حسابرسی ،موجب

را شناسایی کند.

آشناشدن ایشان با وظایف و مسئولیتهایی میشود که در
مجموعه سیستم مدیریت کیفیت بهعهده ایشان واگذار شده
است .روشهای متعددی برای تبادل اطالعات وجود دارد که

از مشارکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.
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2

ISQM

در
پاگرد

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2
بازبینی کیفیت کار در سطح کار حسابرسی از جانب موسسه حسابرسی ،بهوسیله
بازبینیکننده کیفیت کار انجام میشود .بهاین ترتیب ،استاندارد بینالمللی کیفیت 2
) (ISQM 2با عنوان «بازبینی کیفیت کار حسابرسی» به مسایل زیر میپردازد:
• انتصاب و شایستگی بازبینیکننده کیفیت کار؛ و
• مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت کار در ارتباط با عملکرد و مستندسازی بازبینی
کار حسابرسی.

منبع:

. Introduction to ISQM 2, Engagement Quality Reviews, Fact Sheet,
شماره  111بهمن و اسفند 1399

IAASB, Dec. 2020
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کیفیت حسابرسی؛
حسین شهبازیرز

زیرساخت متناسب

حسابدار رسمی و عضو کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران

از فرصتی که برای گفتگو به ما دادید تشــکر میکنیم .ابتدا بگویید چه اشخاص و ارگانی در وضعیت و شرایط کیفیت حسابرسی در ایران
نقش دارند؟
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شهبازی رز
بهصورت رسمی میتوان از سازمان حسابرسی ،جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار نام برد ولی نقش اشخاص تاثیرگذار
این حرفه نیز مهم بوده است؛ هرچند که اعتقاد دارم از اعتبار و ظرفیت این اشخاص که نماد تعهد ،صداقت ،استقالل و مهارت هستند
استفاده نشده است .بهنظرم ردپایی از این اشخاص در همه ردههای حرفهای قابل مشاهده است ،از طرفی حسابرسان مستقل با پراکندگی و
عدمیکپارچگی مواجه هستند؛ همافزایی نداشته و از قابلیتهای موجود استفاده موثری نکردهاند.
آیا کیفیت حسابرسی در ایران در حد انتظار ارتقا پیدا کرده است؟
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مثال ،داشــتن ســازمان کار مناســب ،دفتر آبرومند ،وجود تعداد

شهبازی رز
بهنظرم هر آنچه که انجا م شده بخشی از تعهدها و وظایف

باالی شــرکا و مدیــران حرفهای ،سیســتمهای اطالعاتی موثر،

اصلی بوده و انتظارها را براورده نکرده است .در هر حال،

بهکارگیری نرمافزارهــای حرفهای در ارزیابیهــای کنترل کیفیت

شرایط خاص کشور و عدمشفافیت حوزههای مختلف آن،

از وزن باالیــی برخــوردار نبوده و تمایز خاصــی ایجاد نمیکند و

فعالیت حسابرسان مستقل را دشوار کرده است .بهبود کیفیت

بههمین دلیل ،ما دهها موسسه کوچک و بزرگ را در یک سطح و

حسابرسی زمانی اتفاق میافتد که ساختارهای اصلی بهبود

طبقه مشاهده میکنیم.بهنظر من موسسههای بزرگ چندصد نفره

پیدا کنند .ما رتبه خوبی از نظر شفافیت در سطح بینالمللی

با موسســههای کوچک قابل مقایسه نیستند و این نوع موسسهها

نداریم ،لذا انتظار باالیی از کیفیت حسابرسی نمیتوان داشت.

اصول و ضوابط حرفه را بهتر میتوانند رعایت کنند.

الزامهای استانداردهای حسابرسی موجود تا چهاندازه

پیشنویسهای استانداردهای بینالمللی مدیریت کیفیت

پاسخگوی نیازها و انتظارهای ذینفعان حسابرسی در

جدید ،چه تغییرات مهمی با خود دارند؟

ایران بوده است؟

شهبازی رز

شهبازی رز
بهطور کلی الزامهای استانداردهای حسابرسی مخصوص ًا

است که استانداردگذار برای آن قایل است؛ ضمن اینکه الزام

مدیریت کیفیت هرچند مترقی هستند ،ولی نمیتوانند بهطور

موسسههای حسابرسی به طراحی ،استقرار و اجرای سیستم

کامل شرایط جامعه ما را پوشش دهند .تدوین و بهروزرسانی این

اطالعاتی و تقویت ارتباطات و ارزیابی ریسک ،موضوعهای

استانداردها و همچنین متناسبسازی ) (customizationآنها

مهمی هستند که در استانداردهای جدید پیشبینی شده است.

ارایه استاندارد جدید و دقیقتر کردن آن ،نشان از اهمیتی

با توجه به شرایط کشور ،یک بحث و چگونگی رعایت و انطباق
فعالیت حسابرسان مستقل یک بحث دیگر است .استانداردهای

تغییر استانداردهای کیفیت و تغییر رویکرد استانداردها

بینالمللی حسابرسی در بستر یک جامعه اقتصادی مترقی و

به کیفیت تا چه اندازه عاملی ضروری برای بهبود کیفیت

پیشرفته که همه عناصر نقش خود را بهخوبی ایفا میکنند ،شکل

حسابرسی در ایران است؟

میگیرد که همانگونه که ذکر شد ،خیلی در جامعه ما مصداق

شهبازی رز
بهنظرم این تغییر نمیتواند عامل مهمی برای بهبود کیفیت در

ندارد .ضمن اینکه استقرار و رعایت این ضوابط با اندازه و
ساختار فعلی بخش قابلمالحظهای از موسسههای حسابرسی،
همخوانی ندارد؛ هرچند که رویکرد استانداردهای جدید این
است که موسسهها بدون توجه به اندازه ،این استانداردها را
رعایت کنند ).(Scalability
لذا مشاهده میشود اعتبار حرفه حسابرسی در خطر است و هم
کردن ساختارهای نظارتی به جایی نمیرسیم .باید بهدنبال
تغییرات ساختاری و تشکیل موسسههایی باشیم که بتوانند
حداقلهای این استانداردها را رعایت کنند.
درصد قابلمالحظهای از موسسههای ما ،قدرت سرمایهگذاری
برای استقرار و رعایت این استانداردها را ندارند و الزامهای کنترلی
فعلی نیز بههیچ عنوان بین موسسهها تمایز ایجاد نمیکند .بهطور

کنترل کیفیت
نیاز به زیرساختهایی دارد که
موسسههای انگشتشماری قادر
بهپیادهسازی آن هستند
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اکنون نیز آسیب زیادی به حرفه وارد شده است و با گسترده

استقرار و اجرای استانداردهای
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ایران باشد ،مگر اینکه الزام به رعایت آن پررنگ باشد.کیفیت

که با چارچوب یکپارچه کوزو ) (COSOهمخوانی دارد .استقرار

حسابرسی به اشخاص ،فرهنگ ،شخصیت و تا حدودی نام

این سیستم ،ارتباطات درونسازمانی و برونسازمانی را تسهیل

تجاری موسسهها مربوط است.

خواهد کرد و پشتیبانیکننده سیستم مدیریت کیفیت موسسه
بوده و اطالعات قابلاتکایی را برای ذینفعان فراهم میکند.

ویژگیها و شایستگیهایی مهم بازبینیکننده کیفیت کار

براساس استاندارد جدید موسسه الزام دارد با ایجاد فرهنگ

حسابرسی چیست؟

سازمانی ،مسئولیت کارکنان را درخصوص تبادل اطالعات

شهبازی رز
تجربه ،دانش ،بیطرفی ،مهارت و شناخت از صنایع و محیط

تقویت و تاکید کند .در هرحال ،هر موسسه باید اطالعاتی برای
ارتقای پاسخگویی ،ارتباطات موثر و مستندسازی قابلاتکایی

کسبوکار از ویژگیهای بازبینیکننده کیفیت است.

برای مدیران ،کارکنان ،جامعه حرفهای و اشخاصی که بهموجب
قانون به آنها پاسخگو هستند ،فراهم کند.

بازبینیکننده کیفیت را چه کسی تعیین میکند و اختیارات
او چیست؟

آیا موسسهها با اندازه مختلف و نوع قراردادهای مختلف

شهبازی رز
ارکان موسسه ،بازبینیکننده کیفیت واجد شرایط را طبق

از سیستم مدیریت کیفیت یکسانی پیروی میکنند؟

سیاستها و الزامهایی تعیین میکند و در این انتصاب باید

شهبازی رز
بهطور مشخص برقراری سیســتم کنترل کیفیت مورد انتظار

معیارهای الزم تعیین و اختیارات کافی برای انجام بررسیها

در تمامی موسســههای حسابرســی امکانپذیر نیســت؛ چون

پیشبینی شود و او بهنظر فرد بیطرفی باشد .طبیعی است که

حسابرســان مســتقل رویکردهای متفاوتی دارند و در شــرایط

هر شخصی نمیتواند این مسئولیت را بپذیرد؛ ضمن اینکه

متفاوتــی فعالیــت میکنند .با ایــن وضعیت رعایــت همه ابعاد

باید عملکرد بررسیکننده نیز مورد ارزیابی قرارگرفته و به

اســتانداردهای کنترل کیفیت فارغ از اندازه ،دولتی یا خصوصی

تهدیدهایی که مانع انجام وظایف او است ،توجه شود.

بودن و ســایر متغیرهــای تاثیرگذار با چالشــهای زیادی روبهرو
اســت .بنابراین ،حتی موسسههای بزرگ در شرایط فعلی کشور

به نظر شما بهکارگیری استاندارد جدید مدیریت کیفیت

در تطبیق خود با این شــرایط با مشکالت جدی روبهرو هستند.

در ایران با چالش روبرو میشود؟

من برداشتم را از کیفیت حسابرسی به این شکل خالصه میکنم:

شهبازی رز
همانگونه که عنوان شد ،استقرار و اجرای استانداردها نیاز به

کیفیت یعنی رفتار حرفهای و مراقبت مستمر از مولفههای
کلیدی آن ،صیانت از اعتبار حرفه ،مرجعبودن از نظر دانش

زیرساختهایی دارد که موسسههای انگشتشماری هستند که

حسابداری ،حسابرسی ،قوانین مربوط ،صاحبنظر در حوزه

میتوانند بهمعنای واقعی آنرا پیاده کنند.

حاکمیت شرکتی ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی البته.
پیادهسازی فرایندهای ارزیابی ریسک ،نظارت درون سازمانی،
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در استاندارد مدیریت کیفیت جدید بر ارتباطات دوطرفه

استقرار سیستمهای اطالعات و ارتباطات ،تجهیز منابع

در موسسه حسابرسی تاکید شده است و تمامی کارکنان

انسانی ،رعایت مالحظات مربوط به پذیرش و ادامه کارهای

نسبت به جریان اطالعات و تبادل اطالعات مسئولیت

حسابرسی و موضوع راهبری و مدیریت موسسه بهنحوی که

دارند .ارتباطات دوطرفه در موسسه حسابرسی تا چه

الزامهای استانداردهای کنترل کیفیت را رعایت کنند برای هر

اندازه بر کیفیت کار اثر دارد؟

موسسهای امکانپذیر نیست.

شهبازی رز
سیستم اطالعات و ارتباطات یکی از اجزای مهم کنترلهای داخلی

از حضور شما در این گفتگو قدردانی میکنیم.

است و استانداردهای جدید به سیاستها و رویههایی اشاره دارد
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هدف

در
پاگرد

هدف از استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2
هدف این استاندارد جدید ،پرداختن به مسایل و چالشهای مربوط به الزامات بازبینی کنترل
کیفیت کار حسابرسی در استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت  (ISQC 1) 1موجود ،با
عنوان «کنترل کیفیت برای موسسههایی که حسابرسی و بررسی اجمالی صورتهای مالی،
و سایر خدمات اطمینانبخشی و خدمات مرتبط انجام میدهند» ،و استاندارد بینالمللی
حسابرسی  (ISA 220) 220با عنوان «کنترل کیفیت برای حسابرسی صورتهای مالی»،
ازطریق ایجاد تغییراتی است که جنبههای الزامات مربوط را برای رسیدن به بازبینی
مستحکمتر کار حسابرسی ،روشنتر و تقویت کند.
الزامات بازنگریشده ،بر ارزیابی واقعبینانه قضاوتهای مهم انجامشده بهوسیله گروه کار
حسابرسی و نتیجهگیریهای بهدستآمده از آن تمرکز دارد.

. Introduction to ISQM 2, Engagement Quality Reviews, Fact Sheet,
IAASB, Dec. 2020
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منبع:
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مسئولیتهای بازبینیکننده
کیفیت کار حسابرسی
بازبینی کنترل کیفیت کار حسابرسی ،یک ارزیابی واقعبینانه از موضوعهای درخورتوجه است؛ ازجمله خطرهای شناساییشده و
قضاوتهای درخورتوجهی که گروه حسابرسی انجام داده ،و نتایجی که گروه در تهیه گزارش کار به آن دست یافته است .بازبینیکننده
کیفیت ،بررسی را بهموقع و در مراحل مناسبی از حسابرسی انجام میدهد .گزارش خدمات اطمینانبخشی تا پایان بازبینی کنترل
کیفیت کار صادر نمیشود.
در این بخش ،مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت کار شرح داده شده است.
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دفتر حسابرس دولتی
استاندارد کنترل کیفیت کانادا (CSQC 1.36) 1/36
1

موسسه باید سیاستها و رویههایی را تدوین کند که ماهیت ،زمانبندی و دامنه بازبینی کنترل کیفیت کار را تعیین کند.
این سیاستها و رویهها ،باید الزام کنند که تا پایان بازبینی کنترل کیفیت کار ،گزارش خدمات اطمینانبخشی صادر نشود (به بند الف 42تا الف43
مراجعه کنید).
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A42) 1/42
گزارش کار تا پایان بازبینی کنترل کیفیت کار صادر نمیشود .با این حال ،مستندسازی بازبینی کنترل کیفیت کار ممکن است پس از تاریخ صدور
گزارش تکمیل شود.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A43) 1/43
هدایت بازبینی کنترل کیفیت کار ،به شیوهای بهموقع و در مراحل مناسبی از کار ،امکان حلوفصل موضوعهای درخورتوجه در سریعترین وقت
ممکن برای جلب رضایت بازبینیکننده کنترل کیفیت کار یا پیش از صدور گزارش را فراهم میکند.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا (CSQC 1.37) 1/37
موسسه باید سیاستها و رویههایی را تعیین کند که الزام کند بازبینی کنترل کیفیت کار ،موارد زیر را در بر بگیرد:
الف) گفتگو با شریک کار در مورد موضوعهای درخورتوجه.
ب) بازبینی صورتهای مالی یا سایر اطالعات مربوط به موضوع و گزارش پیشنهادی.
ج) بازبینی مدارک انتخابشده کار در ارتباط با قضاوتهای درخورتوجه که گروه حسابرسی انجام داده و نتایجی که به آن دست یافته است.
د) ارزیابی نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دست یافته است و درنظر گرفتن اینکه آیا گزارش پیشنهادی مناسب است یا خیر (به بند الف44
مراجعه کنید).
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A44) 1/44
دامنه بازبینی کنترل کیفیت کار در میان سایر عوامل ،ممکن است به پیچیدگی کار ،اینکه واحد تجاری از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار است یا خیر ،و خطر نامناسببودن گزارش برای شرایط موجود ،بستگی داشته باشد .انجام بازبینی کنترل کیفیت کار موجب کاهش مسئولیت
شریک کار نمیشود.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا (CSQC 1.38) 1/38
برای حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،موسسه باید سیاستها و رویههایی را تدوین کند که الزام کند بازبینی
کنترل کیفیت کار ،موارد زیر را در بر بگیرد:
الف) ارزیابی گروه کار از استقالل موسسه در رابطه با کار مشخص.
ب) اینکه مشورتخواهی مناسبی درباره موضوعهایی شامل اختالف نظر یا سایر موضوعهای پیچیده یا بحثبرانگیز و نتایج ناشی از این
مشورتخواهیها صورت گرفته یا خیر.
ج) آیا مدارک انتخابشده برای بازبینی ،کار انجام شده در رابطه با قضاوتهای درخورتوجه را منعکس کرده و از نتایج بهدستآمده پشتیبانی میکند
یا خیر (به بند الف 45و الف 46مراجعه کنید).
سایر موضوعهای مرتبط با ارزیابی قضاوتهای درخورتوجهی که توسط گروه حسابرسی انجام شده که میتواند در بازبینی کنترل کیفیت کار حسابرسی
صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار درنظر گرفته شود ،شامل موارد زیر:
• خطرهای درخورتوجهی که در مدت کار شناسایی شدهاند و پاسخ به این خطرها.
• قضاوتهای انجامشده ،بهویژه در ارتباط با اهمیت و خطرهای درخورتوجه.
• اهمیت و جهتگیری تحریفهای شناساییشده در جریان كار ،اعـم از اصـالحشـده و اصالحنـشده.
موضوعهایی که الزم است به اطالع مدیران و ارکان راهبری و در موارد الزم به اطالع سایر اشخاص مانند مراجع انتظامبخشی برسد.

این موارد ،بسته به شرایط ،میتواند برای بازبینیهای کنترل کیفیت کار ،برای حسابرسی صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری و
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استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A45) 1/45
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همچنین بازبینی صورتهای مالی و سایر خدمات اطمینانبخشی ،مورد استفاده قرار بگیرد.
مالحظات خاص برای موسسههای حسابرسی بخش عمومی
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A46) 1/46
همانطور که در بند الف 16بیان شده است ،برخی از بنگاههای بخش عمومی ،اگرچه بهعنوان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار قلمداد
نمیشوند ،ممکن است از اهمیت کافی برای درنظرگرفتن انجام بازبینی کنترل کیفیت کار برخوردار باشند.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A16) 1/16
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار همانطور که در بندهای  25و  14به آن اشاره شده است ،در بخش عمومی چندان رایج نیستند .با این
حال ،ممکن است بنگاههای دیگری در بخش عمومی باشند که به دلیل اندازه ،پیچیدگی یا جنبههای منافع عمومی دارای اهمیت باشند که در
نتیجه آن دامنه وسیعی از ذینفعان دارند .بنابراین ،احتمال دارد مواردی وجود داشته باشد که موسسه حسابرسی بنا بر سیاستها و رویههای کنترل
کیفیت خود تعیین کند که واحد تجاری بخش عمومی برای اهداف رویههای توسعهیافته کنترل کیفیت ،اهمیت دارد.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا (CSQC 1.39) 1/39
موسسه باید سیاستها و رویههایی را برای رسیدگی به انتصاب بازبینیکنندگان کنترل کیفیت کار و تعیین شایستگی آنها از طریق موارد زیر تدوین کند:
الف) شایستگی فنی الزم برای ایفای نقش ،ازجمله تجربه و اختیار کافی (به بند الف 47مراجعه کنید).
ب) میزانی كه میتوان از بازبینیکننده كنترل كیفیت كـار مـشورت گرفت ،بـدون این كـه واقعبینی وی خدشهدار شود (به بند الف 48مراجعه کنید).
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A48) 1/48
شریک کار میتواند در مدت کار با بازبینیکننده کنترل کیفیت کار مشورت کند ،برای مثال ،قضاوتی که توسط شریک کار انجام میشود ،برای
بازبینیکننده کنترل کیفیت کار پذیرفتنی خواهد بود .چنین مشورتخواهی از شناسایی اختالفنظر در مرحله پایانی کار جلوگیری میکند و نیازی
به خدشهدارکردن شایستگی بازبینیکننده کیفیت کنترل کار برای ایفای نقش ندارد .در مواردی که ماهیت و دامنه مشورت بااهمیت است ،ممکن
است واقعبینی بازبینیکننده خدشهدار شود ،مگر اینکه هم گروه کار و هم بازبینیکننده مراقبتهای الزم را بهعمل آورند تا واقعبینی بازبینیکننده
را حفظ کنند .در مواردی که این امر امکانپذیر نباشد ،فـرد دیگـری از درون موسسه یا یک شخص واجد شرایط از خارج از موسسه ،ممکن است
برای انجام وظایف بازبینیكننده كنتـرل كیفیت كار یا شخصی که از او درباره کار مشورتخواهی میشود ،منصوب شود.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا (CSQC 1.40) 1/40
موسسه باید سیاستها و رویههایی تدوین کند که برای حفظ واقعبینی بازبینیکننده کیفیت کار طراحی شده باشند (به بند الف 49تا الف 51مراجعه کنید).
استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A49) 1/49
موسسه باید سیاستها و رویههایی را تدوین کند که برای حفظ واقعبینی بازبینیکننده کنترل کیفیت کار طراحی شدهاند .بر این اساس ،چنین
سیاستها و رویههایی این امکان را فراهم میآورد که بازبینیکننده کنترل کیفیت کار:
• در صورت امکان ،توسط شریک کار انتخاب نشود؛
• طی دوره بازبینی در کار مشارکت نمیکند؛
• برای گروه حسابرسی تصمیم نمیگیرد؛
• در معرض سایر مالحظاتی كه واقعبینی بازبینیكننده را تهدید میكند ،قرار نمیگیرد.
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استاندارد کنترل کیفیت کانادا الف(CSQC 1.A51) 1/51
در بخش عمومی ،حسابرسی که بهطور قانونی منصوب شده است (برای مثال ،حسابرس دولتی ،یا فرد شایسته و مناسب دیگری که از طرف
حسابرس دولتی منصوب میشود) ،میتواند نقشی برابر با نقش کلی شریک کار با مسئولیت کلی در حسابرسیهای بخش عمومی ایفا کند .در چنین
شرایطی و در صورت لزوم ،انتخاب بازبینیکننده کنترل کیفیت کار دربردارنده درنظرگرفتن نیاز به استقالل از واحد تجاری حسابرسیشده و توانایی
بازبینیکننده کنترل کیفیت کار برای ارایه ارزیابی واقعبینانه است.
استاندارد کنترل کیفیت کانادا (CSQC 1.41) 1/41
براساس سیاستها و رویههای موسسه ،در مواردی كه ممکن است توانایی بازبینیکننده برای انجام بازبینی واقعبینانه ،کاهش یافته باشد،
بازبینیکننده كنترل كیفیت كار جایگزین میشود.
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حسابرسی عملکرد ،آزمون ویژه و سایر خدمات اطمینانبخشی
استاندارد خدمات اطمینانبخشی کانادا  (CSAE 3001.40) 2 3001/40برای خدماتی که طبق قانون یا مقررات ،بازبینی کنترل کیفیت کار
الزامی است یا مواردی که موسسه برای آنها بازبینی کنترل کیفیت کار را ضروری میداند .در صورت وجود این خدمات:
(ب) بازبینیکننده کنترل کیفیت کار باید ارزیابی واقعبینانه درمورد قضاوتهای درخورتوجهی که توسط گروه حسابرسی انجام شده و نتایج بهدست
آمده در تهیه گزارش انجام دهد.
این ارزیابی باید موارد زیر را در برگیرد:
(به بند الف 74مراجعه کنید)
 )1گفتگو با شریک کار درمورد موضوعهای درخورتوجه؛
ب) بازبینی پیشنویس پیشنهادی گزارش خدمات اطمینانبخشی؛
پ) بازبینی مدارک کار انتخابشده در ارتباط با قضاوتهای درخورتوجهی که توسط گروه حسابرسی انجام شده و نتایجی که گروه حسابرسی به آن
دست یافته است؛
ت) ارزیابی نتایجی که در تهیه گزارش خدمات اطمینانبخشی دست آمده و درنظر گرفتن اینکه آیا پیشنویس پیشنهادی گزارش خدمات
اطمینانبخشی مناسب است یا خیر.
استاندارد خدمات اطمینانبخشی کانادا الف (CSAE 3001.A74) 3001/74سایر موضوعهایی که در بازبینی کنترل کیفیت کار میتواند
درنظر گرفته شود:
الف) ارزیابی گروه حسابرسی از استقالل موسسه در رابطه با کار؛
ب) آیا در مورد موضوعهایی که شامل اختالفنظر یا سایر موضوعهای دشوار یا بحثانگیز هستند ،مشورتخواهی مناسب انجام شده یا خیر ،و
نتایج به دست آمده از این مشورتخواهیها؛ و
ج) آیا مدارک کار که برای بازبینی انتخاب شدهاند،
کار انجامشده در رابطه با قضاوتهای درخورتوجه را بازتاب میدهد و از نتایج بهدست آمده پشتیبانی میکند یا خیر.

سیاست دفتر مرجع حسابرسی

3

بازبینیکننده کیفیت کار باید طی دوره کار نسبت به گروه
حسابرسی و واحد تجاری استقالل و واقعبینی داشته باشد و
این استقالل و واقعبینی را حفظ کند.
اگر استقالل یا واقعبینی بازبینیکننده کیفیت خدشهدار شود،
بازبینیکننــده کیفیــت بایــد بهموقــع و در مراحل مناســبی از
حسابرسی ،بازبینی کنترل کیفیت کار را انجام دهد .گزارش خدمات
اطمینانبخشی نباید تا پایان بازبینی کنترل کیفیت کار صادر شود.
بازبینیکننــده کیفیت باید مــدارک انتخابشــده مرتبط با
قضاوتهــای درخورتوجــه که توســط گروه حسابرســی انجام
شــده است و نتایج بهدســتآمده را بازبینی کند .بازبینیکننده
باید نشــان دهد که این مدارک از نتایج بهدســتآمده توســط

که انجــام داده ،اختالفنظرهــا و راهکارهای حلوفصل این
اختالفنظرها را مستندسازی کند.

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی
ماهیت بازبینی کنترل کیفیت کار

استانداردهای بازبینی کنترل کیفیت کار در استاندارد کنترل
کیفیت کانادا  1/38و الف 1/45و استاندارد حسابرسی
کانادا  220/21و الف(CAS 220.21 and .A30) /30

رویههای بیشتری برای بازبینی کنترل کیفیت کار در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس مشخص کرده است .مشابه این رهنمود
در استاندارد خدمات اطمینانبخشی کانادا  3001/40وجود
دارد .این دفتر هیچ تفاوتی بین بازبینی کنترل کیفیت کار برای
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باید یک بازبینیکننده شایسته دیگر جایگزین او شود.

گروه حسابرسی پشــتیبانی میکند .بازبینیکننده باید بازبینی
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شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و خارج از بورس قایل نیست و

بررســی را براورد کند و برای انجام بازبینی در مراحل مناسبی

انتظار میرود که بازبینیکننده کیفیت موارد مشابهی را پوشش

از اجرای کار ،برنامهریزی کند .مســئولیت پیداکردن اطمینان

دهد؛ خواه این بازبینی مربوط به یک شرکت پذیرفتهشده در

از مشــارکت اثربخش و بهموقع بازبینیکننده کیفیت ،به راهبر

بورس اوراق بهادار باشد یا شرکتی خارج از بورس .این دفتر

کار است .هدایت بازبینی کنترل کیفیت کار بهشیوهای به موقع

رویههای بیشتر را بهعنوان «رویههای برتر» معرفی کرده و آنها

و در مراحل مناســبی از انجام کار ،به گــروه اجازه میدهد که

را به همه بازبینیهای کنترل کیفیت کار گسترش داده است.

موضوعهای درخورتوجه ،ازجمله خطرهای شناساییشــده و

هــدف از بازبینی کنترل کیفیت کار ،انجام ارزیابی واقعبینانه

قضاوتهای درخورتوجه که توسط گروه حسابرسی انجام شده،

موضوعهای درخورتوجه است؛ ازجمله خطرهای شناساییشده

در ســریعترین وقت ممکن و تا جلــب رضایت بازبینیکننده یا

و قضاوتهای درخورتوجه که بهوســیله گروه حسابرســی انجام

پیش از صدور گزارش اطمینانبخشی حلوفصل شوند.

شــده و نتایجی که برای تهیه گزارش به آن دســت یافتهاند.

وقتی بازبینیکننده کیفیــت در مورد کیفیت کار دچار نگرانی

محدودیتی بــرای دامنه موضوعهایی که بــرای آنها قضاوتی

بشــود ،این نگرانیهــا باید بهشــیوهای بهموقع بــا همکاری

انجام شده ،وجود ندارد.

اعضای شایســته گروه حسابرسی ،ازجمله راهبر کار ،پیگیری

بازبینیکننده کیفیت کار ،مســئولیتی بــرای نتیجهگیری در

و حلوفصل شود.

مورد کیفیت فرایند کار بهطور کلی ،برعهده ندارد .بازبینیکننده

هرگونه اختالفنظر پیشآمده باید با استناد به رهنمود دفتر

کیفیت باید هنــگام ارزیابی موضوعهــای درخورتوجه ازجمله

مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی (OAG 3082

خطرهای شناساییشــده و قضاوتهــای درخورتوجه که گروه

) Audit 3082با عنوان حلوفصل اختالف نظرها ،حل شود.

حسابرســی انجــام داده و نتایجــی که گــروه در تهیه گزارش

استقالل و واقعبینی بازبینیکننده کیفیت

حسابرسی به آن دست یافته اســت ،به رعایت استانداردهای

بهمنظور حفظ واقعبینی ،بازبینیکننده کیفیت نباید توسط

حرفهای و سیاستهای دفتر و کفایت مدارک کار توجه کند.

راهبر کار یا دستیار حسابرس عمومی برای حسابرسی

با وجود مشــارکت بازبینیکننده کیفیت کار ،مســئولیت کلی

عملیاتی انتخاب شود و بهغیر از آن در دوره بازبینی در

خدمات اطمینانبخشــی و کیفیت آنها با راهبر کار حسابرسی

مسئولیت بازبینیکننده کیفیت ،در کار خدمات اطمینانبخشی

اســت ،ازجمله رعایت اســتانداردهای حرفــهای و الزامهای

شرکت نمیکند .بازبینیکننده کیفیت برای گروه حسابرسی

قانونی و نظارتی کاربردپذیر و مناسببودن گزارش صادر شده.

تصمیمگیری نمیکند و نباید در هیچ رسیدگی دیگری شرکت

برای همه خدمات اطمینانبخشــی که بــرای آنها بازبینی
کنترل کیفیت کار درنظر گرفته شده است ،راهبر کار باید:

کند که واقعبینی وی را خدشهدار میکند.
همانطــور کــه در رهنمود دفتر مرجع حسابرســی در
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• مشخص کند که بازبینیکننده کیفیت کار منصوب شده است؛

موضوع حسابرسی  (OAG Audit 3031) 3031با عنوان

• اطمینان پیدا کند که درباره همه موضوعهای درخورتوجه،

اســتقالل شرح داده شده اســت ،بازبینیکننده کیفیت ملزم به

ازجمله خطرهای شناساییشده و قضاوتهای درخورتوجه که

رعایت الزامهای استقالل اســت ،همانطور که اعضای گروه

طی دوره خدمات اطمینانبخشی انجام شده ،با بررسیکننده

خدمات اطمینانبخشــی نیز باید این الزامهــا را رعایت کنند.

کیفیت گفتگو شده است؛

بازبینیکننده کیفیــت یا راهبر کار باید هرگونــه خطر احتمالی

• اطمینان پیدا کند که گزارش خدمات اطمینانبخشی تا پایان

یا شناختهشــده در زمینه اســتقالل بازبینیکننده کیفیت را به

بازبینی کنترل کیفیت کار صادر نشده است؛ و

خدمات حسابرسی ،دستیار حســابرس عمومی ،که مسئولیت

• اطمینان پیدا کند که بازبینی کنترل کیفیت کار بهطور مناسبی

توصیه برای انتصاب بازبینیکننــدگان کیفیت را برعهده دارد،

مستندسازی شده است.

گزارش دهند (رهنمود دفتر مرجع حسابرســی با موضوع

بازبینیکننــده کیفیت بایــد فعاالنه مدت زمــان الزم برای

حسابرسی  (OAG Audit 1081) 1081با عنوان انتخاب
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بازبینی کننده کیفیت کار
مسئولیتی برای نتیجهگیری
در مورد کیفیت فرایند کار
برعهده ندارد

بازبینیهــای کنتــرل کیفیــت کار و انتصــاب بازبینیکنندگان

بازبینیکننده کیفیت حفظ واقعبینی خود را ضروری بداند ،باید

کیفیــت) .اگر اســتقالل یــا واقعبینــی بازبینیکننــده کیفیت

به راهبر کار اطالع بدهد که الزم است مشورتخواهی از یک

خدشهدار شود ،دستیار حسابرس عمومی ،خدمات حسابرسی،

فرد دیگر که واجدشرایط و مناسب است ،انجام شود.

باید یک بازبینیکننده کیفیت شایســته دیگر را جایگزین کند.

در مورد مشورتهای رســمی که میان بازبینیکننده کیفیت و

بازبینیکننده کیفیت متعهد به الزامهای چرخشی مشخصشده

گروه حسابرســی در مورد موضوعهای دشــوار یا بحثبرانگیز

در رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی

صــورت میگیــرد ،بایــد براســاس رهنمود دفتــر مرجع

 (OAG Audit 1071) 1071با عنوان چرخش شغلی است.

حسابرســی در موضــوع حسابرســی (OAG 3081

موارد اســتثنا در قوانین چرخش بازبینیکننــده کیفیت نیاز به

) Audit 3081بــا موضــوع مشــورتخواهیها و رهنمود دفتر

تایید دستیار حسابرس دولتی ،خدمات حسابرسی و حسابرس

مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی  3082با عنوان

عمومی دارد که مسئول انتخاب بازبینیکنندگان کیفیت هستند.

حلوفصل اختالفنظر ،مستندسازی شود.

براســاس اســتاندارد کنتــرل کیفیــت کانــادا ( 1/48پ)،

مشــورت با بازبینیکننده کیفیت نبایــد جایگزین رویههای

بازبینیکننــدگان کیفیــت نباید در بازرســی (یعنــی بازنگری

عادی شــود که برای مشــورتخواهی درباره مسایل فنی تهیه

رویههــای کار) پروندههای کاری که بــرای آنها بازبینی کنترل

شده است و همچنین انتصاب بازبینیکننده کیفیت نباید مانعی

کیفیت کار انجام دادهاند ،شرکت کنند.

برای این باشــد که راهبر کار در مواقــع ضروری با دیگران ،از

بازبینیکننــده کیفیت ،بــرای حفظ واقعبینی ،از معاشــرت

جمله متخصصان داخلی یا خارجی و غیرو مشورت کند.

نزدیــک با کار یا موسســه اجتنــاب میکند .بر این اســاس،

راهبر کار در هنگام مشورت با بازبینیکننده کیفیت در زمینه

بازبینیکننــده کیفیت در هیچ مســئولیتی بهغیر از مســئولیت

حســابداری ،حسابرســی ،کنترل داخلی یا دیگر موضوعها در

بازبینیکننده کیفیت شــرکت نمیکند؛ نه در رابطه با کاری که

طی کار ،بهطور معمول پیش از گفتگو با بازبینیکننده کیفیت،

برای آن منصوب شــده است و نه هر کار دیگری که مربوط به

یک راهکار اولیه در مورد موضوع تهیه میکند.

آن واحد تجاری باشد.

دامنه و ماهیــت ارتباطی که بازبینیکننــده کیفیت میتواند

باید درمورد مسایل درخورتوجه بهموقع به وی اطالعرسانی

بازبینیکننده کیفیت در حفظ اســتقالل نســبت به کار و انجام

کند .اما با این حال ،انجام اینگونه مشورتها نمیتواند

ارزیابیهای واقعبینانه مورد انتظار در نقش خود مورد توجه قرار

شایستگی بازبینیکننده کیفیت را برای ایفای نقش خود و

گیرد .از مدیریت و یا کمیته حسابرســی واحــد تجاری انتظار

انجام ارزیابیهای واقعبینانه مورد انتظار ،خدشهدار کند .در

نمیرود که بههیچ عنوان با بازبینیکننده کیفیت ارتباط مستقیم

مواردی که ماهیت و دامنه مشورتخواهی بااهمیت باشد،

داشته باشند ،که باعث خدشهدار شدن واقعبینی بازبینیکننده

هم راهبر کار و هم بازبینیکننده کیفیت باید مراقبت کنند

شــود یا در مواقعی که میتوان تشــخیص داد که بازبینیکننده

که واقعبینی بازبینیکننده کیفیت حفظ شود .در صورتیکه

کیفیت بهعنوان بخشی از گروه حسابرسی عمل کرده یا در مقام
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گروه حسابرسی میتواند با بازبینیکننده کیفیت مشورت کند و

با واحد تجاری داشــته باشــد ،باید در ارتباط با توانایی مستمر

56

بازبینیکننده کیفیت
باید زمان کافی
برای بازبینی
درنظر گیرد

تصمیمگیری برای کار شرکت میکند.

اطمینانبخشی را در شروع و سراسر کار ،و همچنین مدارک
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رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی

مربوط به خطرهای شناساییشده برای الزامهای اخالقی

 1081بــا موضوع انتخــاب بازبینیهای کنتــرل کیفیت کار و

مربوط ازجمله استقالل و متناسب بودن تدابیر ایمنساز

انتصاب بازبینیکنندگان کیفیت ،به معیارهای مورد استفاده در

بهکارگرفتهشده را بازبینی کند.

ارزیابی شایستگیهای فنی الزم برای ایفای نقش بازبینیکننده

• فرایند برنامهریزی ازجمله ارزیابی راهبر کار درمورد اینکه

کیفیت ،ازجمله تجربه و اختیار الزم میپردازد.

گروه حسابرسی در مجموع از شایستگیها ،منابع و زمان الزم

دامنه بازبینی کنترل کیفیت کار

برای انجام خدمات اطمینانبخشی برخوردار است ،تحلیل گروه

بازبینیکننده کیفیت باید با توجه به پیچیدگی کار و خطر

حسابرسی از خطرهای درخورتوجه ناشی از درک واحد تجاری

مناسبنبودن گزارش در شرایط ،دامنه بازبینی کنترل کیفیت

و محیط آن ،ماهیت خدمات اطمینانبخشی و خطرهای تقلب

کار را تعیین کند .برای اینکه بازبینیکننده کیفیت نسبت به

و خطا و کفایت پاسخهای برنامهریزی شده را بازبینی کند.

راهکار و مدارک موضوعهای درخورتوجه ،ازجمله خطرهای

• در سراسر کار ،درباره موضوعهای درخورتوجه ازجمله

شناساییشده و قضاوتهای مهم متقاعد شود ،باید تمام

خطرهای شناسایی شده و قضاوتهای درخورتوجه انجامشده،

پرسشهای مربوط به موضوعهای درخورتوجه را با راهبر کار

با راهبر کار گفتگو و آنها را بازبینی کند.

در میان بگذارد .برای واحدهای تجاری که حسابرس در

• مدارک انتخاب شده مربوط به همه موضوعهای درخورتوجه،

حال بررسی موضوعهای درخورتوجه حسابرسی در گزارش

ازجمله خطرهای شناساییشده و قضاوتهای درخورتوجه که

حسابرسی مالی است ،بازبینیکننده کیفیت موضوعهای

برای پیداکردن اطمینان از اینکه اسناد انتخابشده از کار

درخورتوجه حسابرسی را نیز بررسی میکند تا در گزارش

انجامشده پشتیبانی میکنند ،انجام شدهاند و نتایج بهدست

حسابرسی مالی آورده شود .راهبر کار و گروه حسابرسی باید

آمده توسط کارگروه را بازبینی کند.

برای رسیدگی به پرسشهای مطرحشده توسط بازبینیکننده

• مناسببودن محتوای پیشنویس اطالعرسانی به مجمع،

کیفیت ،اقدام مناسب را انجام دهند و راهکارها و مدارک

مدیریت ،ارکان راهبری و درصورت امکان سایر اشخاص را

پشتیبان مربوط خود را به اطالع بازبینیکننده کیفیت برسانند.

بازبینی کند.

کمترین میزان بازبینی توسط بازبینیکننده کیفیت

• نتایجی که برای تهیه گزارش بهدست آمده را ارزیابی کند

بازبینیکننده کیفیت باید دستکم ،ارزیابی واقعبینانه خود از

و بررسی کند که آیا پیشنویس پیشنهادی گزارش خدمات

موارد زیر را طی دوره بازبینی کنترل کیفیت کار ،مورد توجه

اطمینانبخشی در این شرایط مناسب است یا خیر .درمورد

قرار داده و مستندسازی کند .بازبینی بازبینیکننده کیفیت به

واحدهای تجاری که موضوعهای درخورتوجه حسابرسی

هدایت کمیته بازبینی موردانتظار کمک میکند.

را در گزارش حسابرسی مالی خود اطالعرسانی میکنند،

بازبینیکننده کیفیت باید:
• ارزیابی گروه حسابرسی از استقالل در رابطه با خدمات

نتایج بهدست آمده توسط گروه حسابرسی در تهیه گزارش
حسابرسی ،موضوعهای درخورتوجه حسابرسی را شامل
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میشود که باید در گزارش حسابرسی مالی آورده شود.

بهطور مناسب اطالعرسانی شده است را در بر میگیرد.

• بازبینی کند که آیا مشورتخواهی مناسبی در مورد موضوعهایی

بازبینیکننــده کیفیــت باید در بررســی اینکه آیــا بازبینی

ازجمله موضوعهای دشوار یا بحثبرانگیز انجام شده است یا

مدارک بیشتر ،با توجه به شــرایط کار مشخص ،همانند خطر

خیر و آیا نتایج حاصل از این مشاورهها بهطور مناسب در پرونده

و پیچیدگی کار و تجربه گروه حسابرسی ،تضمینشده است یا

حسابرسی مستندسازی شدهاند و طرفین مشورت با مدارک مبنایی

خیر ،قضاوت حرفهای را بهکار بگیرد.

که بر اساس آن توافق کردهاند و نتایج بهدستآمده موافقت کردهاند.

رسیدگی به اختالفها

• دیگر موضوعهای درخورتوجه که طی دوره بازبینی کنترل

در مواردی که بازبینیکننده کیفیت پیشنهادهایی را ارائه

کیفیت کار مورد توجه وی قرار گرفتهاند را بازبینی کند.

میدهد که رهبر کار آنها را نمیپذیرد و موضوع تا کسب رضایت

بازبینی مناسببودن قضاوتهای انجامشده توسط بازبینیکننده

بازبینیکننده حل وفصل نشده است ،تا زمان حلوفصل این

کیفیت ،بهویژه در مورد خطرهای درخورتوجه و بااهمیت ،دستکم

موضوع ،گزارش خدمات اطمینانبخشی صادر نخواهد شد.

بازبینی خطرهای درخورتوجه شناساییشده ،مبادلههای پرخطر

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی 3082

و رویدادهــا ،بهترتیبی که در پرونده حسابرســی مستندســازی

با موضوع حلوفصل اختالف نظرها ،رویههای دفتر برای

شــدهاند ،و همچنین همــه موضوعهای درخورتوجه را شــامل

رسیدگی به اختالف نظر ازجمله مواردی که دربرگیرنده

میشــود .بازبینیکننده کیفیت ،جنبههای مهم و حســاس کار و

بازبینیکننده کیفیت است را مشخص میکند .

دالیل راهبرد انتخابشده برای کار را درک میکند .بازبینیکننده

زمانبندی بازبینی کنترل کیفیت کار

کیفیت پرسشــهای چالشبرانگیز مناســبی را مطــرح میکند تا

بازبینیکنندگان کیفیت در مراحل مناسبی از انجام کار

خود را متقاعد کند که قضاوتهای انجامشــده منطقی هستند .او

مشغول به بررسی کیفیت میشوند ،تا بتوانند موضوعهای

راهبرد حسابرســی را بررسی میکند و هرگونه تغییر درخورتوجه

درخورتوجه را در سریعترین وقت ممکن تا دستیابی به رضایت

در آن موجب پرسشــهای بیشتری از راهبر کار و در صورت لزوم

و پیش از تاریخ صدور گزارش کار ،حلوفصل کنند .اینکه

از دیگران میشــود و به کاربرگها یا دیگر اطالعات مربوط برای

بازبینیکنندگان کیفیت فقط در زمان نهاییشدن گزارش شروع

ارزیابی راهبرد حسابرســی ،ازجمله ماهیــت ،زمانبندی و دامنه

به بررسی کنند ،کافی نیست.

رویههایی که باید در مناطق حساس یا پرخطر انجام شود ،استناد

توجه به اســتقالل بازبینیکننــده در اوایــل فرایند موجب

میکند .بازبینیکننده کیفیت بررســی میکنــد که آیا کاربرگهایی

میشود که موضوعهای درخورتوجه مربوط به استقالل بهطور

که برای بررســی انتخاب کرده است از قضاوتهای درخورتوجه و

مناسبی رسیدگی شوند.

نتایج بهدستآمده پشتیبانی میکند یا خیر.

استقالل مســتلزم توجه مستمر از ســوی راهبر کار و گروه

توجه میکند که آیا براســاس دانــش او ،بهنظر میآید که گروه

است تصور کند که در بررسی او سودمند خواهد بود اگر روندی

حسابرسی بهطور مناســب موضوعهای درخورتوجه مرتبط با

که گروه حسابرســی بهمنظور شناسایی مخاطرههای استقالل

برنامهریزی و موضوعهایی که طی دوره کار بهوجود آمدهاند و

انجام میدهند تا اقدام اصالحی مناســبی در زمان و موقعیت

بــرای مجمع ،مدیریت ،ارکان راهبری و در صورت لزوم دیگر

مناسب اعمال کنند را درک کند.

اشــخاص ،مرتبط و با اهمیت ارزیابی میشوند ،اطالعرسانی

بازبینیکننــده کیفیــت در مراحل مهمی طی مــدت فرایند

کردهاند یا خیر .این موضوع بررســی چگونگی متقاعدشــدن

حسابرسی با راهبر کار گفتگو میکند (بهعنوان نمونه ،دستکم

راهبر کار نســبت به گزارششــدن موضوعهای درخورتوجه و

در مرحله برنامهریزی و انجام تاییدیه و بیشتر اوقات در زمانی

اینکه ارتباط با این بخشــها به موضوعهای ضروری از سوی

که بازبینیکننده کیفیت ضروری بداند) که آیا از زمان بررســی

اســتانداردهای حرفهای و سیاستهای دفتر رسیدگی میکنند و

اولیه اســتقالل ،موضوعهای جدیدی بهوجود آمده اســت یا
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بازبینیکننده کیفیت در بررســی محتوای اطالعرســانیها،

حسابرســی طی دوره کار اســت .بازبینیکننده کیفیت ممکن
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خیر .هدف از این گفتگوها این اســت که قانعشدن از آن است

مجموعه پرونده نهایی حسابرســی تکمیل شــود ،به شــرط

که نتیجهگیری درمورد اســتقالل با توجــه به خطرهای جدید

آنکه دربرگیرنده نتیجهگیری جدید نباشد .طی دوره گرداوری

شناساییشده ،رضایتبخش بوده است.

نهایی ،بازبینیکننده کیفیت میتواند بررســی خود را مســتند

بازبینیکننده کیفیت باید زمان کافی بــرای بازبینی درنظر گیرد

کند؛ بهعنــوان نمونه ،اطالعات مربوط بــه اعضای مرتبط با

و در مراحل مناســبی از کار شــروع به بررســی کند .رهبر کار باید

گروه حسابرســی که بازبینیکننده کیفیت قبل از تاریخ گزارش

اطمینان پیدا کند که هشدارهای کافی به بازبینیکننده کیفیت درباره

حسابرس ،این اطالعات را بهدست آورده ،مورد بحث و گفتگو

زمانی که مشارکت او طی کار ضروری است ،داده شده است.

قرار داده و پذیرفته شده است.

بازبینــی کنترل کیفیت کار باید خیلی زود در فرایند حسابرســی
آغاز شــود تا امکان مشــورتخواهی بهموقع در مورد موضوعهای

بخشهای مربوط

درخورتوجــه ،ازجملــه خطرهــای شناساییشــده و قضاوتهای

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی  1071با

درخورتوجه را فراهم کند .بازبینیکننده کیفیت باید برای رسیدن به

عنوان چرخش شغلی

این هدف ،بررسی را همزمان با پیشرفت خدمات اطمینانبخشی

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی 1081

انجــام دهد ،که بــا برنامهریزی خدمــات اطمینانبخشــی آغاز

با عنوان انتخاب بازبینیهای کنترل کیفیت کار و انتصاب

میشود .برای اینکه بازبینیکننده کیفیت درباره دیگر موضوعهای

بازبینیکننده کیفیت

درخورتوجه متقاعد شــود ،هــر موضوع را بررســی میکند و اگر

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی  1163با

درباره آن پرسشی داشته باشد ،راهبر کار و کارگروه را نسبت به آن

عنوان بازبینیکننده کیفیت :کمیته الزامهای مستندسازی

موضوع آگاه میکند ،تا بتوانند برای پرداختن به این پرسشها اقدام

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی  3031با

مناسب را انجام دهند و آنها را حلوفصل کنند.

عنوان استقالل

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی  3081با

 (OAG Audit 1163) 1163با عنوان بازبینیکننده کیفیت:

عنوان مشورتخواهیها

کمترین میزان الزامهای مستندسازی را مشاهده کنید.

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع حسابرسی  3082با

پایان بازبینی کنترل کیفیت کار

عنوان حلوفصل اختالف نظرها

پایان بازبینی کنترل کیفیت کار بهمعنای بهپایانرساندن

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع کار مستقیم 8095

کمترین میزان بازبینی توسط بازبینیکننده کیفیت است که

با عنوان ثبت گزارش آزمون ویژه در هیئتمدیره و اعالم

در بازبینه بازبینی کیفیت 4گرداوری شده است که از آنجمله

عمومی آن

راهکار مناسب برای هر اختالف نظر بین گروه حسابرسی و

رهنمود دفتر مرجع حسابرسی در موضوع کار مستقیم  8017با

بازبینیکننده کیفیت است.

عنوان تایید محتوای گزارش و تاریخ گزارش

بررســیکننده کیفیت باید رضایتمندی خود نسبت به اینکه
شماره  111بهمن و اسفند 1399

هیچ موضوع درخورتوجه حلنشدهای در تاریخ صدور گزارش
خدمات اطمینانبخشی یا پیش از آن وجود ندارد را برای راهبر
کار تایید کند .پس از پایــان بازبینی ،بازبینیکننده کیفیت باید
متقاعد شــوند که متوجه موردی نشده است که کیفیت کلی کار
یا نظر و پشتیبانی از آن را زیر سوال ببرد.
مســتندات بازبینی کنترل کیفیت کار میتوانــد بعد از تاریخ
صدور گزارش خدمات اطمینانبخشــی ،بهعنوان بخشــی از

منبع:
. 3063 Quality Reviewer Responsibilities, OAG, 2019.
پانوشتها:

)1- Canadian Standard on Quality Control (CSQC
2- Canadian Standard on Assurance Engagements
)(CSAE
)3- Office of the Auditor General (OAG
4- Quality Review Checkli
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تاریخ
موثر

در
پاگرد

تاریخ موثر برای بهکارگیری استاندارد
تاریخ موثر برای استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  (ISQM 2) 2بهشرح
زیر است:
• برای حسابرسی و بررسی اجمالی صورتهای مالی
برای دورههای مالی که از  15دسامبر  2022یا بعد از آن شروع میشود؛ و
• برای سایر خدمات اطمینانبخشی و خدمات مرتبط
برای دورههای مالی که از  15دسامبر  2022یا بعد از آن شروع میشود.

منبع:
IAASB, Dec. 2020
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. Introduction to ISQM 2, Engagement Quality Reviews, Fact Sheet,
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برنامه پشتیبانی از استقرار مدیریت کیفیت

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی
یادداشت:
• برنامه پشتیبانی از استقرار مدیریت کیفیت (QM) 1تغییر خواهد کرد .فعالیتهای پشتیبانی تا ژوئن  2021کامل خواهد شد.
• مباحث مشخص ممکن است به سند یا شکلبندی دیگری منتقل شوند.
استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 1
پشتیبانی از استقرار

مبنای نتیجهگیری

2

زمانبندی

پیشنهادی
دسامبر 2020

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2
پشتیبانی از استقرار

مبنای نتیجهگیری

3

زمانبندی

پیشنهادی

استاندارد بینالمللی حسابرسی 220
(تجدیدنظرشده)
پشتیبانی از استقرار

دسامبر  2020مبنای نتیجهگیری

شماره  111بهمن و اسفند 1399

توضیح مبنای نتیجهگیری هیئت

توضیح مبنای نتیجهگیری هیئت

توضیح مبنای نتیجهگیری

استانداردهای بینالمللی حسابرسی

استانداردهای بینالمللی حسابرسی

هیئت استانداردهای بینالمللی

و اطمینانبخشی با توجه به نظرهای

و اطمینانبخشی با توجه به

حسابرسی و اطمینانبخشی با

دریافتی درباره پیشنویس پیشنهادی

نظرهای دریافتی درباره پیشنویس

توجه به نظرهای دریافتی درباره

پیشنهادی

پیشنویس پیشنهادی

4

زمانبندی

پیشنهادی
دسامبر 2020
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رهنمود استقرار برای بار اول

ژانویه 2021

رهنمود استقرار برای بار اول

ژانویه 2021

رهنمود استقرار برای بار اول

• چگونه استاندارد بینالمللی مدیریت

• چگونه استاندارد بینالمللی

• چگونه استاندارد بینالمللی

کیفیت  1با مجموعه استانداردهای

مدیریت کیفیت  2با مجموعه

حسابرسی ( 220تجدیدنظرشده)

مدیریت کیفیت همسو میشود ،از

استانداردهای مدیریت کیفیت

با مجموعه استانداردهای

جمله:

همسو میشود ،از جمله:

مدیریت کیفیت همسو میشود،

 oپیوندهای بین استاندارد

 oتاریخ موثر

ازجمله:

بینالمللی مدیریت کیفیت  2و

 oپیوندهای بین استاندارد

 oتاریخ موثر

استاندارد بینالمللی حسابرسی 220

بینالمللی مدیریت کیفیت  1با

 oمفاهیم دارای همپوشانی

(تجدیدنظرشده) و چگونگی تعامل

استاندارد بینالمللی حسابرسی 220

که در استانداردهای مدیریت

استانداردها با یکدیگر

(تجدیدنظرشده) و چگونگی تعامل

کیفیت که در استاندارد بینالمللی

 oدامنه استاندارد بینالمللی مدیریت

استانداردها با یکدیگر

حسابرسی ( 220تجدیدنظرشده)

کیفیت ( 1گستره شمول دیگر خطوط

• نمودارهایی برای کمک به درک،

ارایه شدهاند ،مرور میشود.

خدمت)

برای مثال:

(مدیریت کیفیت پیشکنشی،

• نمودارهایی برای کمک به درک:

 oرابطه بین استاندارد بینالمللی

مسئولیتهای روشنشده شریک

 oساختار استاندارد

مدیریت کیفیت  2و استاندارد

کار حسابرسی)

 oفرایند ارزیابی ریسک موسسه

بینالمللی مدیریت کیفیت 1

 oپیوندهای بین استاندارد

 oچارچوب شناسایی یافتهها و ارزیابی

 oمسئولیتهای بازبینیکننده

بینالمللی مدیریت کیفیت  1و

کاستیها

کیفیت کار حسابرسی و شریک کار

استاندارد بینالمللی مدیریت

 oمنابع انسانی مختلف مشمول در

حسابرسی با توجه به بازبینیهای

کیفیت  2و چگونگی تعامل

سامانه مدیریت کیفیت و عملکرد کار

کیفیت کار حسابرسی

استانداردها با یکدیگر

حسابرسی

• تغییرات درخورتوجه از مقررات

• نمودارهایی برای کمک به درک

• تغییرات درخورتوجه از استاندارد

موجود مربوط به بازبینیهای کنترل

تعریف گروه کار حسابرسی

بینالمللی کنترل کیفیت  1به استاندارد

کیفیت کار حسابرسی در استاندارد

• تغییرات درخورتوجه از

بینالمللی مدیریت کیفیت  ،1ازجمله:

بینالمللی کنترل کیفیت  1و

استاندارد بینالمللی حسابرسی

 oبهمپیوستگی اجزا و دیگر جنبههای

استاندارد بینالمللی حسابرسی 220

 220موجود ،ازجمله:

سامانه مدیریت کیفیت

نسبت به بازبینیهای  220کیفیت

 oگردهماوری مطالب درباره

 oچگونگی مقیاسپذیری سامانه

کار حسابرسی در استاندارد

اینکه شریک حسابرسی چه

مدیریت کیفیت در ماهیت و شرایط

بینالمللی مدیریت کیفیت  ،2از

زمانی اطالعات کسب میکند/

موسسه و کارهای حسابرسی که اجرا

جمله:

مسئولیتها را واگذار میکند

میکند

 oشایستگی بازبینیکنندگان کیفیت

 oتکیه بر سیاستها و رویههای

 oاستفاده از قضاوت حرفهای و تردید

کار حسابرسی

موسسه

حرفهای در استاندارد

 oعملکرد بازبینی کیفیت کار

• رابطه بین الزامهای مختلف

 oمسئولیتهای کلی راهبری و موسسه

حسابرسی

منابع

با توجه به سامانه مدیریت کیفیت

 oمستندسازی بازبینی کیفیت کار

• تاریخ موثر

حسابرسی

شماره  111بهمن و اسفند 1399

تاکید بر:

تاکید بر:

تاکید بر:

ژانویه 2021
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برگههای اطالعاتی

اولین برگه

خالصهای کلی از استاندارد ارایه میکند دسامبر 2020

• یک سند کوتاه ( 3-2صفحهای)

• یک سند کوتاه ( 3-2صفحهای) اطالعاتی

که خالصهای کلی از استاندارد

که خالصهای کلی از استاندارد

• یک نگاه کلی بر فرایند ارزیابی

بینالمللی مدیریت کیفیت  2ارایه

بینالمللی حسابرسی 220

میکند

(تجدیدنظرشده) ارایه میدهد

• یک سند کوتاه ( 5-3صفحهای) که

ریسک موسسه

اطالعاتی

برگههای اطالعاتی

دسامبر  2020برگههای اطالعاتی

اولین برگه

بقیه سهماهه

اول 2021

• فرایند پایش و اصالح ،ازجمله

دسامبر 2020
بقیه سهماهه
اول 2021

• تعریف گروه کار حسابرسی

چارچوب شناسایی یافتهها و ارزیابی
کاستیها
پرسشهای پرتکرار
موضوعهای مشخص ممکن است

سهماهه اول
2021

پرسشهای پرتکرار
موضوعهای مشخص ممکن است

سهماهه اول
2021

پرسشهای پرتکرار
موضوعهای مشخص ممکن

شامل موارد زیر باشد:

شامل موارد زیر باشد:

است شامل موارد زیر باشد:

• پشتیبانی استقرار در زمینه

• ازدسترفتن شایستگی

• مقیاسپذیری گروههای

مسئولیتهای راهبری

بازبینیکنندگان کیفیت کار

حسابرسی برای اندازهها و

• توضیح منابع انسانی مختلف که

حسابرسی برای انجام بازبینی

پیچیدگیهای متفاوت

درون موسسه استفاده میشوند،

کیفیت کار حسابرسی

• سیاستها یا رویههای موسسه

مسئولیتهای موسسه برای افراد

• پیامدهای بازبینی کیفیت کار

چگونه عمل میکند ،وقتی گروه

مختلف ،و چگونگی اثرپذیری احتمالی

حسابرسی که بهطور مناسب انجام

کار حسابرسی شامل حسابرسانی

آنها از سامانه مدیریت کیفیت

نشده باشد

باشد که از شبکه نیستند

• دامنه فناوری در متن سامانه مدیریت

• چگونه شواهد مستندسازی را

کیفیت و نمونههایی از اینکه فناوری

میتوان در پرونده جمع کرد

چگونه ممکن است موجب پدیدآمدن

• بازبینی مطالبی که بهطور

ریسکهای کیفیت شود

رسمی و کتبی گزارش شده است

• دامنه خدمترسانها که در استاندارد
بینالمللی مدیریت کیفیت  1به آنها
پرداخته شده و نقش موسسه و گروه
کار حسابرسی هنگام استفاده از
خدمترسانها
• تناسب در بهکارگیری رویههایی برای
بررسی علت ریشهای کاستیها
• نمونههایی از چگونگی اثرگذاری
الزامهای شبکه یا خدمات شبکه بر
سامانه مدیریت کیفیت ،و چگونگی
شماره  111بهمن و اسفند 1399

توجه موسسه به آنها
• شرایطی که در آن ممکن است
ارزیابی سامانه مدیریت کیفیت با تناوب
بیشتری انجام شود
• مستندسازی

سهماهه اول
2021
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ویدئوها ،که ممکن است شامل موارد
زیر باشد:

سهماهه اول
2021

ویدئوها ،که ممکن است شامل
موارد زیر باشد:

سهماهه اول
2021

ویدئوها ،که ممکن است شامل
موارد زیر باشد:

• معرفی استاندارد ،شامل رابطه با

• معرفی استاندارد ،شامل رابطه با

• معرفی استاندارد ،شامل رابطه

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت

با استاندارد بینالمللی مدیریت

و استاندارد بینالمللی حسابرسی 220

 1و استاندارد بینالمللی حسابرسی

کیفیت  1و استاندارد بینالمللی

(تجدیدنظرشده)

( 220تجدیدنظرشده)

مدیریت کیفیت  2و استاندارد

• توضیح منابع انسانی مختلف که درون

• (مشترک با استاندارد بینالمللی

 oمسئولیت موسسه برای افراد مختلف
 oچگونگی اثرپذیری احتمالی افراد

بینالمللی حسابرسی  )220تاریخ
موثر و رابطه متقابل تاریخهای

مدیریت کیفیت  1و استاندارد

مختلف از سامانه مدیریت کیفیت

موثر سه استاندارد مدیریت کیفیت،

تاریخ موثر و رابطه متقابل

 oرابطه با استاندارد بینالمللی

و مالحظات برای موسسهها در

تاریخهای موثر سه استاندارد

حسابرسی ( 220تجدیدنظرشده) و

مورد اولین ارزیابی سامانه مدیریت

مدیریت کیفیت ،و مالحظات

استاندارد بینالمللی حسابرسی 600

کیفیت

برای موسسهها در مورد اولین

مدیریت کیفیت  1و استاندارد

موسسه استفاده میشوند؛ ازجمله:

• (مشترک با استاندارد بینالمللی مدیریت

بینالمللی حسابرسی 600

سهماهه اول
2021

5

• (مشترک با استاندارد بینالمللی

بینالمللی مدیریت کیفیت )2

ارزیابی سامانه مدیریت کیفیت

کیفیت  2و استاندارد بینالمللی حسابرسی
 )220تاریخ موثر و رابطه متقابل

تاریخهای موثر سه استاندارد مدیریت
کیفیت ،و مالحظات برای موسسهها در

مورد اولین ارزیابی سامانه مدیریت کیفیت
(مشترک با استاندارد بینالمللی
مدیریت کیفیت  2و استاندارد

بینالمللی حسابرسی 220
(تجدیدنظرشده)) دارایی

دسامبر 2020

(مشترک با استاندارد بینالمللی
مدیریت کیفیت  1و استاندارد

بینالمللی حسابرسی 220
(تجدیدنظرشده)) دارایی

دسامبر ( 2020مشترک با استاندارد

بینالمللی مدیریت کیفیت  1و

استاندارد بینالمللی مدیریت

کیفیت  )2دارایی چندرسانهای

چندرسانهای (ویدئوی پویانمایی)

چندرسانهای (ویدئوی پویانمایی)

(ویدئوی پویانمایی) برای

مدیریت کیفیت ( 45-30ثانیه)

مدیریت کیفیت ( 45-30ثانیه)

مدیریت کیفیت ( 45-30ثانیه)

• اشاره به اینکه استانداردهای جدید

• اشاره به اینکه استانداردهای

• اشاره به اینکه استانداردهای

منتشر شدهاند

جدید منتشر شدهاند

جدید منتشر شدهاند

• تاریخهای مربوط

• تاریخهای مربوط

• تاریخهای مربوط

• برای اطالعات بیشتر به کجا مراجعه

• برای اطالعات بیشتر به کجا

• برای اطالعات بیشتر به کجا

کنیم

مراجعه کنیم

مراجعه کنیم

برای معرفی استانداردهای

پانوشتها:

معرفی استانداردهای

• IAASB Quality Management Implementation Support Plan, IAASB, October 2020.

)1- Quality Management (QM
)2- International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1
)3- International Standard on Quality Management 2 (ISQM 2
)4- International Standard on Auditing 220 (ISA 220
)5- International Standard on Auditing 600 (ISA 600
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منبع:

برای معرفی استانداردهای

دسامبر 2020
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پاسخ سازمان حسابداری اروپا به نظرخواهی درباره
پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

سازمان حسابداری اروپا متشکل از  51سازمان حرفهای از  36کشور است که نمایندگی نزدیک به  1میلیون حسابدار

حرفهای ،حسابرس و مشاور را بر عهده دارد .این اعضا اعداد و ارقام را برای مردم کاربردپذیر میکنند .این سازمان

تجربههای روزانه اعضای خود را بهمنظور اطالعرسانی درمورد بحث سیاست عمومی در اروپا و فراتر از آن ،ترجمه

شماره  111بهمن و اسفند 1399

میکند .سازمان حسابداری اروپا در سازمان ثبت شفافیت اتحادیه اروپا 1به ثبت رسیده است.

سازمان حسابداری اروپا ) (Accountancy Europeخرسند است که نظرهای خود را در مورد پیشنویس پیشنهادی
اســتاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  (ED-ISQM 2) 2 2با عنوان بازبینی کیفیت کار حسابرسی (EQR) 3ارایه
کند .ما از تدوین یک اســتاندارد جداگانه برای بازبینیهای کیفیت کار حسابرســی حمایت میکنیم .همچنین از اختیارهای
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بیشتری که در پیشــنهادهای جدید به بازبینیکننده کیفیت کار

بازبینی کیفیت کار حسابرسی حمایت میکنید؟ بهویژه

داده میشــود ،استقبال میکنیم .افزون بر این ،از تعیین دوره

اینکه ،موافق هستید که پیشنویس پیشنهادی

«فاصلهگیری » 4حمایت میکنیم.

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت (ED-ISQM 1) 1

امــا بــا وجود ایــن ،ترجیــح میدهیــم که مســئولیتهای

باید به کارهایی که الزم است برای آنها بازبینی کیفیت

بازبینیکننده کیفیت کار از مســئولیتهای موسســه با صراحت

کار حسابرسی انجام شود ،بپردازد و پیشنویس

بیشتری متمایز شود .در چارچوب سامانههای مدیریت کیفیت

پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

بنگاه ،نقــش بازبینیکنندههــای کیفیت کار باید بهدرســتی

باید به دیگر جنبههای بازبینی کیفیت کار حسابرسی

و بهصورت محدود تعریف شــود .افزون بــر این ،هیئت باید

بپردازد؟

با تدوین یک اســتاندارد جداگانه بــرای بازبینیکننده کیفیت

 -1ما از یک استاندارد جداگانه برای بازبینی کیفیت کار

کار ،احتیــاط کنــد که در مقایســه با نقش بنــگاه در مدیریت

حسابرسی پشتیبانی میکنیم .همچنین از اختیارهای بیشتری

کیفیت (همانطور که در پیشنویس پیشــنهادی اســتاندارد

که در پیشنهادهای جدید به بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی

بینالمللی مدیریت کیفیت 1آمده اســت) و نقش شــریک کار

داده میشود ،استقبال میکنیم .با وجود این ،ترجیح میدهیم

حسابرســی (همانطور که در پیشنویس پیشنهادی 220

که مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی با شفافیت

) (ED-220آمده اســت) بیش از اندازه بر نقش بازبینیکننده

بیشتری از مسئولیت موسسه متمایز شود .در چارچوب

تاکید نکنــد .بازبینی کیفیت کار ،تنها یک پاســخ احتمالی به

سامانههای جامع مدیریت کیفیت موسسه ،نقش بازبینیکننده

خطرهای مربوط به کیفیت کار است و در همه حالتها نمیتواند

کیفیت کار حسابرسی باید بهدرستی و بهصورت محدود تعریف

اثربخشترین پاسخ باشد.

شده باشد.

بنابراین پیشــنهاد میکنیم که هیئت بیشــتر بر این موضوع

 -2با تدوین استاندارد جدید درمورد بازبینیکننده کیفیت کار

تاکید کند که بازبینی کیفیــت کار تنها یکی از جنبههای کنترل

حسابرسی ،هیئت باید احتیاط کند که در مقایسه با نقش

مدیریت کیفیت اســت و یک پاســخ ویژه به خطرهای کیفیت

موسسه در مدیریت کیفیت (همانگونه که در استاندارد

است .تدوین یک اســتاندارد جداگانه در زمینه بازبینی کیفیت

بینالمللی مدیریت کیفیت  1پیشنهاد شده) و نقش شریک

کار نباید دیگر ســنجههای موجود در اســتاندارد بینالمللی

کار حسابرسی (همانگونه که در پیشنویس پیشنهادی 220

مدیریت کیفیت  (ISQM 1) 1کــه میتواند به همان اندازه

آمده) بر نقش بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی بیش از اندازه

اثرگذار باشد را زیر تاثیر قرار دهد.

تاکید نکند.

پرسش اول :آیا از تدوین یک استاندارد جداگانه برای

 -3افزون براین ،پیشنهاد میکنیم که در ارتباط با هدف

از مسئولیتهای موسسه
باید با صراحت بیشتری
متمایز شود
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مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت کار
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درجشده در بند چهارم ،تجدیدنظر صورت بگیرد ،تا

در قانون الزامی خواهد بود .این اصالح میتواند بهعنوان

اطمینان پیدا شود که هدف از بازبینی کیفیت کار بهدرستی

یک مسئولیت اجرایی برای سیاستگذاران بهحساب آید.

درک شده است .هدف بازبینیکننده باید بهبود کیفیت

ما بهعنوان نمونه به ماده  8مقررات حسابرسی اتحادیه

کار در مواردی باشد که عالئمی از یک خطر خاص وجود

اروپا 5اشاره میکنیم.

دارد ،که باعث میشود مطمئن شویم که الزامهای قانونی

پرسش چهارم :آیا از الزامهای شایستگی برای

و استانداردهای حرفهای در هنگام انجام کار بهطور

انتصاب بهعنوان بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی یا

کامل رعایت شده است .زبان مورد استفاده در استاندارد

دستیار بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی که بهترتیب

بهطور کامل واضح نیست و پیشنهاد میکنیم که استاندارد

در بندهای  16و  17پیشنویس پیشنهادی استاندارد

بازنگری شود تا اطمینان پیدا شود که در همه موارد از

بینالمللی مدیریت کیفیت  2شرح داده شده است،

انگلیسی رسا استفاده شده است.

پشتیبانی میکنید؟

پرسش دوم :آیا پیوندهای بین الزامهای بازبینی

الف) دیدگاههای شما در مورد نیاز به رهنمود برای

کیفیت کار حسابرسی در پیشنویس پیشنهادی

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 1و پیشنویس

کیفیت  2راجع به دوره «فاصلهگیری» برای شخص

پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

بازبینیکننده ،پیش از آنکه در نقش بازبینیکننده

روشن است؟

کیفیت کار مشغول به فعالیت شود ،چیست؟

 -4تا آنجا که به ارتباط بین استاندارد بینالمللی مدیریت

ب) اگر از چنین رهنمودی پشتیبانی میکنید ،آیا

کیفیت  1و استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2مربوط

موافق هستید که بهجای اینکه در آیین اصول

میشود ،باید یاداوری کنیم که بازبینی کیفیت کار ،تنها یکی

اخالقی هیئت استانداردهای بینالمللی اخالق

از جنبههای کنترل مدیریت کیفیت و یک پاسخ ویژه به

حرفهای برای حسابداران قرار گیرد ،در پیشنویس

خطرهای کیفیت است .ما از هیئت استانداردهای بینالمللی

پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

حسابرسی و اطمینانبخشی میخواهیم که بر این مسئله

گنجانده شود؟

تاکید کند تا این امر دیگر الزامهای موجود در استاندارد

 -6بهطور کلی ،از الزامهای شایستگی حمایت میکنیم

بینالمللی مدیریت کیفیت  1را زیر تاثیر قرار ندهد .به پاسخ

و یاداور میشویم که این موضوع از دیدگاه موسسههای

ما به پرسش اول نگاه کنید.

حسابرسی کوچک و متوسط میتواند چالشبرانگیز

پرسش سوم :آیا شما از تغییر «بازبینی /بازبینیکننده

باشد .براین اساس ،میپذیریم که در چنین شرایط

کنترل کیفیت کار» به «بازبینی /بازبینیکننده کیفیت کار»

خاصی ،فاصلهگیری ضرورت دارد ،بهعنوان نمونه ،وقتی

حمایت میکنید؟ آیا تغییر واژگان پیامدهای نامطلوبی

شریک کار حسابرسی ،مجبور به تصمیمگیری در مورد

در حوزههای گزارشگری پاسخدهندگان بهدنبال خواهد

مشاجرهای در گذشته باشد ،اما بهیقین در همه شرایط

داشت؟

اینگونه نیست.

 -5ما براین باور هستیم که چنین تغییرهای جزیی در

 -7افزون بر این ،بهنظر ما بهتر است که موارد مرتبط

متن ،اثر رفتاری درخورتوجهی ندارد .اما با این حال،

با دورههای فاصلهگیری در آیین اصول اخالقی هیئت

اصالحات مهمی را بهدنبال خواهد داشت .بهعنوان نمونه،

استانداردهای بینالمللی اخالق حرفهای برای حسابداران

در کشورهایی که بهصراحت در قانون ذکر شده است که

آورده شود .احکام هیئت دربرگیرنده استقالل حسابرس است

باید بازبینی کنترل کیفیت کار انجام گیرد ،اصالح مرجع

و باید بههمان صورت حفظ شود ،ما فکر نمیکنیم که نیازی
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به تجدیدنظر در مجموعه استانداردهای هیئت استانداردهای
بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی باشد و حتی میتواند

بازبینی کیفیت کار

طرف هیئت در سندی همراه با استاندارد (پرسشهای پرتکرار

تنها یک پاسخ احتمالی به

ایجاد رویه کند .البته این موضوع مانعی برای ارایه نمونه از
یا موارد مشابه) نمیشود.

خطرهای مربوط به

پرسش پنجم :آیا با الزامهای مربوط به ماهیت ،زمانبندی

کیفیت کار است و

و دامنه رویههای بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی
موافق هستید؟ آیا مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت کار

در همه حالتها

حسابرسی با توجه به مسئولیتهای تجدیدنظرشده
شریک کار حسابرسی در پیشنویس پیشنهادی

نمیتواند اثربخشترین پاسخ

استاندارد بینالمللی حسابرسی (ISA 220) 220

باشد

(بازنگریشده) متناسب است؟
 -8در پیشنویس پیشنهادی هیچ رویکرد مقیاسپذیری برای
برنامه کار بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی پیشنهاد نشده
است .بهنظر ما ،استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2باید
شفافیت بیشتری درباره این واقعیت داشته باشد که برنامه کار
باید متناسب با خطرهای کیفیت موسسه و تاثیر احتمالی آنها
در شرایط فردی مسئول کار باشد .بهعنوان نمونه ،بهدلیل
خطر باالی تداوم فعالیت ،انتظار میرود که بازبینیکننده
کیفیت کار حسابرسی روی خطرهای کیفیت تاثیرگذار در این
حوزههای کاری نباشد.

خیر.

 -9بهنظر ما ،هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و

پرسش ششم :آیا موافق هستید که ارزیابی بازبینیکننده

اطمینانبخشی باید در مورد ارتباط متقابل بین رویدادهای

کیفیت کار حسابرسی از قضاوتهای مهم گروه کار

مهم و قضاوتهای درخورتوجه توضیح دهد .بدون درنظرگرفتن

حسابرسی ،شامل ارزیابی بهکارگیری تردید حرفهای

نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ،هر دو مفهوم در پیشنویس

بهوسیله گروه کار حسابرسی هم باشد؟ آیا براین باور

پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2بسیار مورد

هستید که پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی

استفاده قرار میگیرند.

مدیریت کیفیت  2باید بیشتر بر بهکارگیری تردید

 -10در ارتباط با اینکه بازبینی چه زمانی باید انجام شود،

حرفهای از سوی بازبینیکننده کیفیت کار بپردازد؟ اگر

ممکن است که بند  21بازبینی کیفیت کار را بهعنوان فرایندی

چنین اعتقادی دارید ،چه پیشنهادی در این زمینه دارید؟

که بهطور کامل مستمر است ،نشان ندهد؛ بلکه بهجای آن،

 -12بله ،ما موافق هستیم که ارزیابی بازبینیکننده کیفیت کار

بهنظر میرسد تمرکز کار بازبینیکننده در این فرایند با تاخیر

حسابرسی شامل ارزیابی بهکارگیری تردید حرفهای هم باشد.

انجام میشود.

در این زمینه ،نمونههای عینی سودمند خواهد بود (همانطور

 -11ازنظر دامنه کاری که باید انجام شود ،مشخص نشده است

که در استاندارد بینالمللی حسابرسی  220آمده است).
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حوزه متمرکز شود و ممکن است ضرورتی به بازبینی همه

که آیا بازبینی باید شامل کار حسابرسان بخش هم باشد ،یا
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جنبههای مستندسازی
در پیشنویسها
سرراست نیست

 -13بهنظر ما ،این مقدار از بازبینی کافی است و دیگر نیازی

مقیاسپذیری موضوع درخورتوجهی نیست .درهر حال،

به بازبینی بیشتر در مورد بهکارگیری تردید حرفهای از سوی

این موضوع به دامنه کاربرد بازبینیهای کیفیت کار حسابرسی

بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی نیست .در استانداردهای

بستگی دارد .در منطقه اروپا کشورهایی وجود دارند که در

پیشنهادی میزان اثرپذیری جنبههای رفتاری و وضعیت ذهن،

آنها ،واحدهای تجاری بسیار کوچک با منافع عمومی ملزم

محدود است.

به حسابرسی صورتهای مالی هستند و بنابراین ممکن است

پرسش هفتم :آیا با الزامهای ارتقایافته درخصوص

نیازمند بهکارگیری استاندارد بینالمللی کیفیت مدیریت 2

مستندسازی موافق هستید؟

باشند .در این موارد ،مقیاسپذیری میتواند مشکلساز باشد.

 -14جنبههای مستندسازی در پیشنویسها سرراست نیست،

ما در پاسخهای خود در باال به جنبهای از این موضوع اشاره

و این تنها درمورد پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی

کردیم.

مدیریت کیفیت 1نیست ،بلکه درباره پیشنویس پیشنهادی

 -16افزون بر این ،در برخی از کشورها که دسترسی به منابع

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2نیز وجود دارد .ما

محدود است ،بهویژه در بخشهای اقتصادی خاص ،یافتن

نگران هستیم که استاندارد به کیفیت مستندسازی و کیفیت

یک بازبینیکننده حتی از بیرون از سازمان شاید پیچیده

شواهد بهطور یکسان نمیپردازد .باید بر مورد دوم تاکید شود،

باشد.

درغیراینصورت مستندسازی برای بازبینی کیفیت خوب
امکانپذیر نیست.
پرسش هشتم :آیا الزامهای مربوط به بازبینی کیفیت
کار حسابرسی در پیشنویس پیشنهادی استاندارد
بینالمللی مدیریت کیفیت  2برای بنگاههای با
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اندازه و پیچیدگیهای مختلف مقیاسپذیر است؟ در
غیراینصورت ،برای بهبود مقیاسپذیری آنچه کار
دیگری میتوان انجام داد؟
 -15از آنجا که انتظار میرود پیشنویس پیشنهادی استاندارد
بینالمللی مدیریت کیفیت  2برای شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس یا شرکتهای دارای منافع عمومی بهکارگرفته شود،

منبع:

• Accountancy Europe Response to IAASB Consultation on Proposed International Standard on Quality
Management 2, Accountancy Europe, 4 July 2019

پانوشتها:

1- EU Transparency Register

2- The Proposed International Standard on Quality
Management 2
3- Engagement Quality Review
4- Cooling-off
5- EU Audit Regulation

69

پ
ی
ا
م
د
ه
ا

در
پاگرد

استاندارد جدید درپی دستیابی به کدام پیامدهاست؟
تغییرات انجامشده در استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت (ISQM 2) 2
هدفهای زیر را دنبال میکند:
• گسترش دامنه کارهای حسابرسی که منوط به انجام بازبینی کار هستند ،فراتر از
حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس.
• تقویت معیارهای شایستگی برای فردی که باید برای بازبینی کار حسابرسی
انتصاب شود.
• افزایش مسئولیتهای بازبینیکننده کار حسابرسی در ارتباط با عملکرد ،شامل
ماهیت ،زمانبندی ،و دامنه روشهای حسابرسی ،و مستندسازی بازبینی انجام کار.

منبع:
IAASB, Dec. 2020
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. Introduction to ISQM 2, Engagement Quality Reviews, Fact Sheet,
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پاسخ مرکز کیفیت حسابرسی
به نظرخواهی درباره

استانداردهای بینالمللی مدیریت کیفیت
(بخش سوم :بازبینیهای کیفیت کار حسابرسی)

پاسخ مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ) 1به پیشنویسهای پیشنهادی ،استاندارد بینالمللی پیشنهادی

درباره مدیریت کیفیت  (ISQM 1) 21با عنوان «مدیریت کیفیت برای موسسههایی که حسابرسی یا

بررسی اجمالی صورتهای مالی ،یا سایر خدمات اطمینانبخشی یا خدمات مربوط را انجام میدهند»،
استاندارد بینالمللی پیشنهادی درباره مدیریت کیفیت (ISQM 2) 3 2با عنوان «بازبینیهای کیفیت

کار» و استاندارد بینالمللی پیشنهادی درباره حسابرسی ( 220تجدیدنظرشده) (ISA 220) 4با عنوان
«کیفیت برای حسابرسی صورتهای مالی».

مرکز کیفیت حسابرسی یک سازمان خودگردان سیاستهای
عمومی است که به افزایش اطمینان سرمایهگذار و اعتماد
عمومی نسبت به بازارهای سرمایه جهانی اختصاص یافته
است .این سازمان عملکرد باکیفیت حسابرسان شرکتهای
شماره  111بهمن و اسفند 1399

سهامی عام را ارتقا میدهد؛ با دیگر ذینفعان گردهم آمده
و برای پیشرفت گفتگو درباره مسایل بحرانی که نیازمند
اقدام و دخالت هستند ،با آنها همکاری میکند؛ و از سیاستها
و استانداردهایی که واقعبینی و اثربخشی حسابرسان
شرکتهای سهامی عام و حساسیت آنها نسبت به شرایط
بازارهای پویا را ارتقا میدهند ،طرفداری میکند .مرکز
کیفیت حسابرسی که در واشنگتن دیسی واقع شده ،وابسته
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به انجمن حسابداران رسمی امریکا ) (AICPAاست .این

اســتانداردهای مدیریت کیفیت برای کمینهســازی تفاوتهای

نامه مشاهدههای مرکز کیفیت حسابرسی را ارایه میکند ،اما

غیرضــروری یا تالش اضافی که به کیفیت حسابرســی ســود

بهالزام ،دیدگاههای هیچ موسسه ،فرد یا عضو مشخصی از

نمیرساند ،اهمیت دارد.

هیئت راهبری مرکز کیفیت حسابرسی را ارایه نمیدهد.
مرکــز کیفیــت حسابرســی ،فرصــت بهاشــتراکگذاری

دیدگاههــای ما در این نامه در بخشــهای زیر ســازماندهی
شدهاند:

دیدگاههای خود را ارج نهاده و برای پیشنویســهای ارایهشده

 -1پاسخ به بخش  7فراخوان برای نظرها در مورد یادداشت

در پیشنویسهای پیشــنهادی هیئت استانداردهای بینالمللی

توضیحی کلی،

حسابرســی و اطمینانبخشــی شــامل اســتاندارد بینالمللی

 -2پاسخ به بخش  4فراخوان برای نظرخواهی در مورد

پیشنهادی درباره مدیریت کیفیت  1با عنوان «مدیریت کیفیت

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت ،1

برای موسسههایی که حسابرسی یا رسیدگی اجمالی صورتهای

 -3پاسخ به بخش  4فراخوان برای نظرخواهی در مورد

مالی ،یا ســایر خدمات اعتباربخشی یا خدمات مربوط را انجام

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت ، 2

میدهند» ) ،(ED-ISQM 1اســتاندارد بینالمللی پیشنهادی

 -4پاسخ به بخش  3فراخوان برای نظرخواهی در مورد

دربــاره مدیریت کیفیــت  2با عنوان «بازبینیهــای کیفیت کار»

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی برای حسابرسی

) (ED-ISQM 2و اســتاندارد بینالمللی پیشــنهادی درباره

.220

حسابرســی ( 220تجدیدنظرشــده) با عنــوان «کیفیت برای
حسابرســی صورتهــای مالــی» ) (ED-220کــه در مجموع
«اســتانداردهای پیشــنهادی» نامیــده میشــوند ،درونــداد
فراهــم میکند .مرکز کیفیت حسابرســی از تالشــهای هیئت

5

قسمت ســوم:پاســخ به بخش  4فراخوان برای
نظرخواهــی در مــورد پیشنویــس پیشــنهادی

استاندارد بینالمللی مدیریتکیفیت 2

اســتانداردهای بینالمللی حسابرســی و اطمینانبخشی برای

 -1آیا شما از یک استاندارد جداگانه برای بازبینی کیفیت کار

درنظر گرفتن راههایی برای تقویت رویههای حسابرسی برای

حسابرسی حمایت میکنید؟ بهطور مشخص ،آیا موافق هستید

بهبود مستمر کیفیت حسابرسی پشتیبانی میکند.

که پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت

حسابرسی واقف هســتیم .ما از تالشهای هیئت برای ارتقای

کار حسابرسی باید انجام شود ،و پیشنویس پیشنهادی

اساســی مدیریــت موسســه در زمینــه کیفیــت کار و بهطور

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2باید به جنبههای

همزمــان ترکیب یک رویکــرد جدید مدیریــت کیفیت که بر

باقیمانده از بازبینیهای کیفیت کار حسابرسی بپردازد؟

شناســایی و پاســخگویی فعال به ریســکهای کیفیت تمرکز

• ما از ایجاد استاندارد جداگانهای در حوزه مدیریت کیفیت

دارد ،پشــتیبانی میکنیم .مــا تصدیق میکنیم کــه هیئت از

حمایت میکنیم ،که بر نقشها و مسئولیتهای بازبینیکنندگان

زمان شــروعگــرداوری اطالعات در ســال  ،2014روی این

کیفیت کار حسابرسی ) (EQRتمرکز کند .تلفیق

پروژه بهطور سختکوشــانهای کار کرده اســت و اطالعرسانی

مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی که در حال

و پاسخگویی هیئت نســبت به نگرانیهای بهوجود آمده برای

حاضر در استاندارد بینالمللی حسابرسی  220موجود با عنوان

ذینفعان مهــم را ارج مینهیم .ما به هیئت توصیه میکنیم که

«کنترل کیفیت برای حسابرسی صورتهای مالی» و الزامهای

با دیگر اســتانداردگذاران همکاری کند؛ زیرا متوجه هستیم که

شایستگی و انتصاب در استاندارد بینالمللی کنترل کیفیت

دیگر حوزههای گزارشــگری ،بهروزرســانی در استانداردهای

 1موجود با عنوان «کنترل کیفیت برای موسسههایی که

خــود در زمینه کنترل کیفیت را درنظــر دارند .ما باور داریم که

حسابرسی یا رسیدگی اجمالی صورتهای مالی یا دیگر خدمات

این همکاری بــرای ارتقای یکنواختی و همســویی الزامهای

اطمینانبخشی یا خدمات مربوط را انجام میدهند» وجود
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ما به اهمیت ســامانه مدیریت کیفیت موسسه برای کیفیت

کیفیت  1باید به کارهایی بپردازد که برای آنها بازبینی کیفیت
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دارد ،منطقی به نظر میرسد.
• رابطه متقابل بین پیشنویس پیشنهادی استاندارد
بینالمللی مدیریت کیفیت ( 1که الزامهایی برای زمانی که

انجامشده و نتایج مربوطی که در شکلگیری نتایج کلی کار
حسابرسی و در تهیه گزارش کار حسابرسی به دست میآید،

در صورتی که قرار بر انتشار گزارش باشد را ارزیابی کند ،تا

بازبینی بهوسیله بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی انجام

مشخص کند که گزارش تایید میشود یا خیر».

میشود ،ارایه میکند) و پیشنویس پیشنهادی استاندارد

 -2آیا پیوندهای بین الزامهای بازبینی کنترل کیفیت

بینالمللی مدیریت کیفیت ( 2که نقشها و مسئولیتهای

کار حسابرسی در پیشنویس پیشنهادی استاندارد

بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی را بهصورت تفصیلی بیان

بینالمللی مدیریت کیفیت  1و پیشنویس پیشنهادی

میکند) بر اهمیت بازبینی بهوسیله بازبینیکننده کیفیت کار

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2روشن است؟

حسابرسی بهعنوان بخشی از سامانه مدیریت کیفیت تاکید

بهطور کلی ،این پیوند روشن است؛ چون در پاراگراف  2از

دارد -بازبینی کیفیت کار حسابرسی یکی از انواع پاسخهایی

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

است که موسسه میتواند از آن برای پرداختن به ریسکهای

تاکید شده است؛ با وجود این ،در نمونههای مشخص ،این پیوند

دستیابی کیفیت در سطح کار حسابرسی استفاده کند.

میتواند تقویت شود .برای مثال ،پاراگراف ( 38ب) پیشنویس

• از آنجا که پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی

پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  1به شریک

مدیریت کیفیت  2هم به الزامهای موسسه و هم بازبینیکننده

کار حسابرسی (و کارکنان) اشاره میکند که «زمان کافی به آنها

کیفیت کار حسابرسی میپردازد ،توصیه میکنیم موضوع

داده میشود (تاکید اضافه شده است)» تا کار بازبینی را انجام

پاراگراف  10در این پیشنویس گسترش داده شود تا اهداف

دهند؛ در حالیکه پاراگراف ( 16الف) از پیشنویس پیشنهادی

بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی در انجام بازبینی را توصیف

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2میگوید «سیاستها و

کند .برای مثال ،پاراگراف  02استاندارد حسابرسی

رویهها باید الزام کنند که بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی

 (AS 1220) 1220منتشرشده بهوسیله هیئت نظارت بر

 ...زمان کافی در اختیار دارد (تاکید اضافه شده است)» .در

حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ) (PCAOBبا

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت ،2
مسئولیت موسسه برای تضمین اینکه بازبینیکننده کیفیت کار
حسابرسی «زمان کافی» دارد ،تایید نشده است.
 -3آیا از تغییر «بازبینیکننده/بازبینیکنندگان کنترل
کیفیت کار حسابرسی» به «بازبینیکننده/بازبینیکنندگان
کیفیت کار حسابرسی» حمایت میکنید؟ آیا پیامدهای
نامطلوب برای تغییر واژگان در حوزههای گزارشگری
پاسخگویان وجود خواهد داشت؟
ما از تغییر حمایت میکنیم و هیچگونه پیامد نامطلوب برای
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تغییر واژگان پیشبینی نمیکنیم.
 -4آیا از الزامهای شایستگی برای انتصاب بهعنوان
بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی یا دستیار بازبینیکننده
کیفیت کار حسابرسی حمایت میکنید؛ همانطور که
عنوان بازبینی کیفیت کار حسابرسی ،میگوید:

بهترتیب در پاراگرافهای  16و  17پیشنویس پیشنهادی

«هدف بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی این است که

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2توصیف شده است؟

قضاوتهای درخورتوجهی که بهوسیله گروه کار حسابرسی

ما از الزامهای شایستگی برای انتصاب بهعنوان بازبینیکننده
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کیفیت کار حسابرسی یا دستیار بازبینیکننده کیفیت کار
حسابرسی حمایت میکنیم.
الف) نظر شما درباره نیاز به رهنمود در استاندارد بینالمللی

گفتگوی همکارانه بین

پیشنهادی مدیریت کیفیت  2در موضوع یک دوره

بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی و

وظیفه بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی چیست؟

گروه کار حسابرسی

«فاصلهگذاری »6برای افراد ،قبل از امکان برعهدهگرفتن
ما پیشنهاد میکنیم شفافسازی بیشتری درباره دوره
«فاصلهگذاری» صورت بگیرد .رهنمود باید هرگونه تمایز مربوط
بین دورههای «فاصلهگذاری» برای انواع مختلف واحدهای
تجاری که مشمول خدمات حسابرسی ارایهشده بهوسیله
موسسههای حسابداری هستند را دربر بگیرد؛ موسسههایی که
بازبینی کیفیت کار حسابرسی را ،آنگونه که در پاراگراف ( 37ث)

که پشتیبان کیفیت حسابرسی
خواهد بود را
تضعیف نکنیم

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 1
مشخص کرده است ،را الزام میکنند (برای مثال واحدهای
تجاری فهرستشده در مقابل آنها که بهوسیله موسسه مشخص
شدهاند ،درجههای مختلفی از ریسک خواهند داشت که منجر
به دورههای فاصلهگذاری متفاوت میشود).
این به موسســهها کمــک میکند تا برای رعایــت الزامها،
سیاســتها و رویههای مبتنی بر ریســک و مقیاسپذیر تدوین
کنند.
ب) اگر از چنین رهنمودی حمایت میکنید ،آیا موافقید
که برخالف آیین اصول اخالق حرفهای برای حسابداران
حرفهای ،7باید در استاندارد بینالمللی پیشنهادی
مدیریت کیفیت  2گنجانده شود؟
ما از این اقدام حمایت میکنیم که چنین رهنمودی باید تا حد
ممکن بهروزرسانی شده و در پیشنویس پیشنهادی استاندارد
بینالمللی مدیریت کیفیت  2گنجانده شود .آیین اصول اخالق
حرفهای برای حسابداران حرفهای نیز باید بهروزرسانی شده
رهنمود در پیشنویس پیشنهادی و در آیین اصول اخالق
حرفهای نباید متناقض باشد.
 -5آیا با الزامهای مربوط به ماهیت ،زمانبندی و
دامنه رویههای بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی
موافق هستید؟ آیا مسئولیتهای بازبینیکننده کیفیت
کار حسابرسی با توجه به مسئولیتهای تجدیدنظرشده

مناسب هستند؟
بهطور کلی ،ما از الزامهای مربوط به ماهیت ،زمانبندی و دامنه
رویههای بازبینی کیفیت کار حسابرسی و تناسب آنها حمایت
میکنیم؛ با وجود این ،موارد زیر توصیه میشود:
• در پاراگراف ( 22پ) ،عبارت «شناسایی قضاوتهای درخورتوجه»
میتواند گسترشدهنده نقش بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی،
به فراتر از آنچه مورد هدف بوده است ،دیده شود.
• پاراگراف ( 22ث) بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی را ملزم
میکند که «مبنای نتیجهگیری شریک کار حسابرسی را ارزیابی
کند» تا به کیفیت حسابرسی در کار حسابرسی دست یابد .الزامها
و رهنمود کاربردی پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی
مدیریت کیفیت  2چارچوب کافی برای اجرای اثربخش این
الزام فراهم نمیکند .ما موارد زیر را پیشنهاد میدهیم:
 oپاراگراف ( 22ث) را حذف کرده و پاراگراف  23را به این
طریق بهروزرسانی کنید:
بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی در صورتیکه نگران موارد
زیر باشد ،به شریک کار حسابرسی اطالع خواهد داد که:
الف) قضاوتهای درخورتوجه که بهوسیله گروه کار حسابرسی
انجام شده ،یا نتیجهگیریهایی که صورت گرفته ،مناسب
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و با پیشنویس پیشگفته همسو شود .از همه مهمتر اینکه

شریک کار حسابرسی در پیشنویس پیشنهادی ،220
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نیستند ،یا
ب) برای حسابرسیهای صورتهای مالی ،که مبنای نتیجهگیری

مسئولیت

مسئولیت کلی مدیریت و دستیابی به کیفیت کار حسابرسی را

بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی

شریک کار حسابرسی مبنی بر اینکه شریک حسابرسی
برعهده گرفته است ،مناسب نیست.
اگر این نگرانیها تا حدی که رضایت بازبینیکننده جلب شود،
حل نشــده باشند ،بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی به فرد یا
افراد مناسب در موسســه اطالع میدهد که امکان کاملشدن
بازبینی کیفیت کار حسابرسی وجود ندارد.
 oصرفنظر از اینکه هیئت انتقال الزام موجود در پاراگراف

این است که درنظر بگیرد آیا
گروه کار حسابرسی
بهطور مناسب

( 22ث) به پاراگراف  23را مناسب بداند یا خیر ،ما توصیه

تردید حرفهای را

و  34پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت

بهکار گرفته است

میکنیم که رهنمود کاربردی کنونی در پاراگرافهای الف 33
کیفیت  2حذف شود .در حال حاضر ،این مطالب یک ارجاع
به مسئولیتهای شریک کار حسابرسی است؛ همانطور که در
پیشنویس پیشنهادی  220و دیگر اطالعیهها آمده است،
این میتواند به معنای این باشد که بازبینیکننده کیفیت کار
حسابرسی باید مسئولیتهای شریک کار حسابرسی را دوباره
انجام دهد .رهنمود کاربردی باید چارچوبی برای بازبینی کیفیت
کار حسابرسی دربر بگیرد که مشخص کند آیا نتیجهگیری
شریک حسابرسی مبنیبر اینکه وی مسئولیت کلی مدیریت و
دستیابی به کیفیت در مورد کار حسابرسی برعهده گرفته است،
مناسب است یا خیر.

 -6آیا موافق هستید که ارزیابی قضاوتهای درخورتوجه گروه
کار حسابرسی بهوسیله بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی،
ارزیابی بهکارگیری تردید حرفهای بهوسیله گروه کار
حسابرسی را شامل میشود؟ آیا باور دارید که پیشنویس
پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2باید بیش
شماره  111بهمن و اسفند 1399

از این بهکارگیری تردید حرفهای بهوسیله بازبینیکننده
کیفیت کار حسابرسی را مطرح کند؟ اگر چنین باوری دارید،
چه پیشنهادهایی در این زمینه دارید؟
بهطور کلی ،ما از گفتگوی روزافزون درباره تردید حرفهای
حمایت میکنیم؛ زیرا این کار موجب تقویت بهکارگیری
واقعبینی بهوسیله بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی در

نقش خود میشود؛ با وجود این ،ما موارد زیر را توصیه
میکنیم:
• تاکید درباره تردید حرفهای باید اصالح شود تا نشان
بدهد که مسئولیت بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی این
است که درنظر بگیرد آیا گروه کار حسابرسی بهطور مناسب
تردید حرفهای را بهکار گرفته است یا خیر .در حالیکه همه
حسابرسان ،ازجمله بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی ،ملزم
هستند که بهطور حرفهای تردیدباور باشند ،بازبینیکننده
کیفیت کار حسابرسی هنگام ارزیابی قضاوتهای درخورتوجهی
که بهوسیله گروه کار حسابرسی انجام شده و نتیجهگیریهای
مربوط بهدستآمده بهوسیله گروه کار حسابرسی در شکلدهی
به نتیجهگیری کلی در باره کار حسابرسی بهعنوان یک کل ،از
قضاوت حرفهای استفاده میکند.
• در حالیکه تایید میکنیم در موارد مشخص ،هرچند
بهاحتمال نادر ،واقعبینی بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی
ممکن است زیر تاثیر تعامل گسترده با گروه کار حسابرسی قرار
بگیرد ،توصیه میکنیم رهنمود کاربردی بهکارگرفته شود که بر
مزایای چنین تعاملی تاکید کند؛ برای مثال ،گفتگوی همکارانه
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بین بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی و گروه کار حسابرسی

حسابرسی که برای کار حسابرسی منصوب شده است ،حمایت

که پشتیبان کیفیت حسابرسی خواهد بود را تضعیف نکنیم.

میکنیم.

 -7آیا با الزامهای اضافهشده مستندسازی موافق
هستید؟

توصیه دیگر

بهطور کلی ،از الزامهای اضافی مستندسازی حمایت میکنیم؛

عبارت ازدسترفتن

با وجود این ،موارد زیر را توصیه میکنیم:

پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت 2

• استفاده از واژه «تکمیلشد »8در پاراگراف  24از پیشنویس

استفاده شده است .برای بااهمیتنشاندادن و شفافسازی،

پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  2برای

گنجاندن عواملی را که در پاراگراف الف 20بهتفصیل گفته شده

توصیف تحقق الزامهای بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی،

و ممکن است به موضوع درنظرگرفتن احتمال ازدسترفتن

ممکن است بهطور یکنواخت بهکار گرفته نشود .این ریسک

شایستگی بازبینیکننده کیفیت کار حسابرسی مربوط باشد،

وجود دارد که «تکمیلشد» شاید نشان ندهد که مسایل

در الزامهای استاندارد درنظر بگیرید .سپس ،پاراگراف الف20

بازشده موجود بهطور مناسبی حلوفصل شدهاند .ما پیشنهاد

باید بیان کند که عوامل فهرستشده ،نمونهها یا شاخصهای

میکنیم در پاراگراف  24روشن شود که بازبینیکننده کیفیت

ازدسترفتن هستند ،اما بهطور خودکار به این معنی نیست که

کار حسابرسی ملزم میشود برای شریک کار حسابرسی «تایید

ازدسترفتن وجود دارد.

همزمان انتشار فراهم کند ،تنها در صورتی که ،پس از انجام
بازبینی همراه با مراقبت حرفهای طبق الزام استاندارد ،وی از
وجود کاستی درخورتوجه در کار حسابرسی آگاه نباشد».

9

10

منبع:

• Response to IAASB Consultation, Center for Audit
Quality, July 2019

• الزامی که در بند پیش پیشنهاد شد درباره «تایید همزمان
انتشار( »...یا هرطور که بر اساس تعیین نهایی هیئت
تجدیدنظر خواهد شد) از طرف بازبینیکننده کیفیت کار
حسابرسی ،باید بهعنوان مسئولیت شریک کار حسابرسی
هم در پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت
کیفیت  2و هم در پیشنویس پیشنهادی  220تصریح شود و
زبان مورداستفاده در پاراگراف ( 33ت) پیشنویس پیشنهادی
 220و پاراگراف  24پیشنویس پیشنهادی استاندارد مدیریت
کیفیت  ،2بهگونهای مناسب با هم سازگار باشد.
 -8آیا الزامهای مربوط به بازبینی کیفیت کار حسابرسی
در پیشنویس پیشنهادی استاندارد بینالمللی مدیریت

پانوشتها:

ment 1 (ISQM 1), Quality Management for Firms that
Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or
Other Assurance or Related Services Engagements
�3- Proposed International Standard on Quality Manage
ment 2 (ISQM 2), Engagement Quality Reviews
�4- Proposed International Standard on Auditing 220 (Re
vised), Quality for an Audit of Financial Statements
 -5در مطلب حاضر تنها ترجمه بخش  3از پاســخ مرکز کیفیت حسابرسی به

نظرخواهی بنیاد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی ارائه شده است.

6- Cooling-Off

ما از الزامها و رهنمودی برای تدوین یک سامانه مقیاسپذیر
برای استقرار سیاستها و رویههای مورد استفاده برای تعیین
الزامهای شایستگی و انتخاب بازبینیکننده کیفیت کار

7- IESBA Code
8- Complete
-9الزم به ذکر اســت که این مورد با الزامهای هیئت نظارت بر حســابداری
شــرکتهای سهامی عام امریکا که در اســتاندارد حسابرسی  1220،12آمده،

سازگار است.

10- Impairment
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تا مقیاسپذیری بهبود یابد؟

)1- Center of Audit Quality (AQC

�2- Proposed International Standard on Quality Manage

کیفیت  2برای موسسههای با اندازه و پیچیدگی متفاوت،
مقیاسپذیر است؟ اگر اینطور نیست ،چه میتوان کرد

بهطور گسترده در پاراگراف 19
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اطالعات درباره بیانیه
مفهومی کنترل کیفیت

در  17دسامبر  ،2019هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ) (PCAOBبه انتشار بیانیه مفهومی در مورد
رویکرد ممکن برای تجدیدنظر در استانداردهای کنترل کیفیت ) (QCرای داد.

جزییات بیانیه مفهومی

• هیئت معتقد است که سامانههای کنترل کیفیت موثر در یک موسسه حسابرسی ،برای حسابرسیهای باکیفیت و سایر کارهای در
چارچوب استانداردهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ،بسیار مهم هستند.
• بیانیه مفهومی توضیح میدهد که هیئت برمبنای استاندارد بینالمللی پیشنهادی مدیریت کیفیت  (ISQM 1) 1با درنظرگرفتن
تعدیلهای الزم ،درنظر دارد رویکرد خود را ارائه کند.
• بیانیه مفهومی برای آگاهیبخشی به هیئت در مورد رویکرد و تغییرهایی که ممکن است در آینده برای تقویت الزامهای هیئت برای
سامانههای کنترل کیفیت حسابرسی ارایه دهد ،نظرخواهی عمومی درخواست میکند.
• مالحظات این بیانیه برای تجدیدنظر در استانداردهای کنترل کیفیت هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا
شماره  111بهمن و اسفند 1399

) (PCAOB QCمستند به موارد زیر است )1( :مشاهدههای مربوط به فعالیتهای نظارتی )2( ،اطالعات گرداوریشده از طریق
نظرخواهی )3( ،پژوهش دانشگاهی و ادبیات مربوط ،و ( )4تحولها و روندها در کنترل داخلی ،مدیریت ریسک سرمایهگذاری،
چارچوبهای مدیریت کیفیت ،راهبری شرکتی ،و راهبری موسسه حسابرسی.

سامانه کنترل کیفیت

• طبق استانداردهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ،سامانه کنترل کیفیت بهطورکلی بهعنوان فرایندی
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تعریف میشود که برای موسسه اطمینانی معقول فراهم

استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  1است .ما تا نهاییشدن

میسازد که کارکنان استانداردهای حرفهای کاربردپذیر در

این استاندارد ،همچنان بر کار هیئت استانداردهای بینالمللی

خدمات حسابداری و حسابرسی و استانداردهای کیفیت

حسابرسی و اطمینانبخشی نظارت خواهیم کرد.

موسسه را رعایت میکنند .موسسههای ثبتشده برای ارایه
این اطمینانبخشی معقول الزم است یک سامانه کنترل
کیفیت طراحی و پیادهسازی کنند.

پیشنهاد هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی
و اطمینانبخشی برای استاندارد بینالمللی
مدیریت کیفیت 1

مالحظات مربوط به استاندارد آینده کنترل کیفیت

هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام

امریکا

• ما در حال بررسی استفاده از استاندارد بینالمللی پیشنهادی

مدیریت کیفیت  1بهعنوان نقطه شروع برای توسعه یک
استاندارد کنترل کیفیت هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای

اطمینانبخشی ) (IAASBدر حال بهروزرسانی استاندارد

از طریق فعالیتهای نظارتی ،اطالعرسانی و پژوهشی ،ما را

کنترل کیفیت در سطح موسسه و استاندارد بینالمللی مدیریت

متقاعد میکند که استاندارد کنترل کیفیت ما ،همانند استاندارد

کیفیت  1که بهتازگی پیشنویس آن ارایه شده ،با عنوان

بینالمللی پیشنهادی مدیریت کیفیت  ،1باید بر اساس یک

مدیریت کیفیت برای موسسههایی که حسابرسی یا رسیدگی

چارچوب یکپارچه مبتنیبر ریسک طراحی شود.

اجمالی صورتهای مالی ،یا دیگر خدمات اطمینانبخشی

• با توجه به ماهیت بنیادی سامانههای کنترل کیفیت ،ما

یا خدمات مرتبط را انجام میدهند (استاندارد بینالمللی

معتقدیم که الزام موسسهها به رعایت استانداردهای کنترل

پیشنهادی مدیریت کیفیت  1یا استاندارد پیشنهادی) میباشد.

کیفیت که بهطور اساسی متفاوتند ،عملی نخواهد بود.

• استاندارد بینالمللی پیشنهادی مدیریت کیفیت  1بهمنظور

• تفاوتهای غیرضروری در استانداردهای کنترل کیفیت حتی

جلب توجه موسسهها به شناسایی پیشگیرانه و پاسخ به

میتواند کیفیت حسابرسی موسسه را با منحرفکردن تالشهای

خطرهای کیفیتی که ممکن است بر کیفیت کار اثر بگذارد،

موسسه برای تمرکز بر مواردی که از اهمیت اساسی برای

طراحیشده است .استاندارد پیشنهادی شامل الزامهای خاص

سامانههای موثر کنترل کیفیت برخوردار هستند ،کاهش دهد.

مربوط به تحولهای فعلی است که در استانداردهای کنترل

• اگرچه ما بهدنبال جلوگیری از تفاوتهای غیرضروری بین

کیفیت هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام

استاندارد آینده کنترل کیفیت هیئت نظارت بر حسابداری

امریکا به آنها پرداخته نشده است.

شرکتهای سهامی عام امریکا و استاندارد بینالمللی نهاییشده

• بسیاری از موسسهها که از استانداردهای هیئت نظارت بر

هستیم ،اما پیشبینی میکنیم که برای ایجاد استاندارد کنترل

حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا پیروی میکنند ،تابع سایر

کیفیت برای موسسههایی که در چارچوب استانداردهای هیئت

استانداردهای کنترل کیفیت نیز هستند (ازجمله استانداردهای

نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا فعالیت

هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و اطمینانبخشی

میکنند ،به الزامهای اضافی یا جایگزین نیاز باشد .برخی از

و انجمن حسابداران رسمی امریکا ) ،))AICPAبنابراین

دالیل اصلی الزامهای اضافی یا جایگزین عبارتند از:

آنها ملزم به استقرار سامانههای کنترل کیفیت هستند که هم با

 ᴏهمسوبودن با قانون اوراق بهادار فدرال ایاالتمتحد

استانداردهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام

امریکا ) ،(USکمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا

امریکا و هم با سایر استانداردها مطابق باشند.

) (SECو الزامهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای

• ما میدانیم که هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی

سهامی عام امریکا؛

و اطمینانبخشی در مرحله بررسی نظرها و بازنگری در

 ᴏحفظ موضوعهای مهم مطرحشده در استانداردهای فعلی
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• هیئت استانداردهای بینالمللی حسابرسی و

سهامی عام امریکا در آینده هستیم .اطالعات گرداوریشده
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موسسهها باید بتوانند سامانه کنترل کیفیت خود را
متناسب با اندازه و پیچیدگی موسسه و ماهیت کار
با خطرهای کاربردپذیر برای کیفیت متناسب کنند

ما که در استاندارد بینالمللی مدیریت کیفیت  1پوشش داده

 ᴏمستندسازی؛ و

نشدهاند (یا بهطور خاص پوشش داده نشدهاند)؛

 ᴏنقشها و مسئولیتهای افراد.

 ᴏپرداختن به مسایل جدیدی که در نظارت مشاهده کردهایم؛

• بیانیه مفهومی همچنین در مورد تفاوتهای ممکن بین

 ᴏفراهمکردن رهنمود قطعیتر برای ارتقای استقرار مناسب

استاندارد آینده کنترل کیفیت هیئت نظارت بر حسابداری

در حوزههای خاص.

شرکتهای سهامی عام امریکا و استاندارد بینالمللی

• ما معتقدیم که هر استانداردکنترل کیفیتی که هیئت نظارت

پیشنهادی مدیریت کیفیت  1بحث میکند.

بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا ممکن است در
آینده بهکار بگیرد ،باید مقیاسپذیر باشد ،بنابراین موسسهها

پیشزمینه

میتوانند سامانه کنترل کیفیت خود را متناسب با اندازه و

• استانداردهای کنترل کیفیت فعلی ما قبل از تاسیس هیئت

پیچیدگی موسسه و ماهیت کار انجامشده ،با خطرهای

نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا و از سوی

کاربردپذیر برای کیفیت ،متناسب کنند.

انجمن حسابداران رسمی امریکا تدوین و منتشر شده است.

جنبههای خاص سامانه کنترل کیفیت

• محیط حسابرسی از آن زمان بهطور درخورتوجهی تغییر
کرده است؛ ازجمله تحول و استفاده بیشتر از فناوری از
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• بیانیه مفهومی در مورد اجزای منفرد سامانه کنترل کیفیت

سوی موسسه در انجام کارها و در ارتباط با فعالیتهای کنترل

را در قالب استاندارد بینالمللی پیشنهادی مدیریت کیفیت 1

کیفیت.

بحث میکند.

• برخی از موسسهها نیز بهمیزان درخورتوجهی تمرکز

• بهطور خاص ،بیانیه مفهومی در موارد زیر بحث میکند:

خود را بر نظام راهبری و راهبری ،سامانههای تشویقی و

 ᴏنظام راهبری و راهبری موسسه؛

پاسخگویی و نظارت و اصالح افزایش دادهاند .استانداردهای

 ᴏفرایند ارزیابی ریسک موسسه؛

فعلی کنترل کیفیت هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای

 ᴏالزامهای اخالقی مربوط؛

سهامی عام امریکا این پیشرفتها را منعکس نمیکند.

 ᴏپذیرش و تداوم صاحبکاران و کارها؛
 ᴏعملکرد کار حسابرسی؛
 ᴏمنابع؛
 ᴏاطالعات و ارتباطات؛
 ᴏفرایند نظارت و اصالح؛

منبع:
• Fact Sheet: Quality Control Concept Release,
PCAOB, 2020
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