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ماده واحده ی  قانون اســتفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حســابداران ذ ی صالح به  عنوان حسابدار 
رســمی در سال 1372 تصویب شد و از سال 1380 جامعه ی حسابداران رسمی ایران شروع به کار کرد. 
از آن زمان به طور پیوســته شاهد تدوین و تصویب مجموعه قوانین و مقرراتی مانند آیین نامه  راهکارهای 
افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی، قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، قانون مبارزه با 
پول شویی و آیین نامه های مرتبط با آن، مجموعه دستورالعمل های تدوین و تصویب شده در مورد استفاده 
از سازوکارهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی، و مجموعه مقررات ناظر بر شفافیت مالی در نظام بانکی 
و در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار بوده ایم. همه ی این مقررات و الزامات قانونی وظایف 

و مسئولیت های جدیدی برای حسابداران رسمی برمی شمارد.
به موازات آن محیط کالن اقتصادی وظایف و نیز چالش های جدیدی برای حرفه ی حســابداری مســتقل پدید 
آورده است. به طور مشخص، طی یک سال گذشته و در پی نقض برجام توسط امریکا و اعالن تحریم های یک جانبه، 
اقتصاد ایران با شرایط جدیدی مواجه شده است. در این شرایط، چندنرخی شدن ارز اجتناب ناپذیر شد و به سبب 
آن تخصیص منابع، اعم از منابع کمیاب ارزی و نیز کاالهایی که بهای آن به ســبب نوسانات ارزی می تواند دچار 

اختالل شود، از طریق مکانیسم های غیربازاری به ناگزیر در دستورکار سیاست گذاران و مدیران قرار گرفت.
می دانیــم که وجود نرخ هــای برابری مختلف برای یــک ارز واحد، زمینه هــای احتمال خطر تخلف، 
سوءاستفاده، تقلب و نیز عدم شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش می دهد.  ازجمله می دانیم که تفاوت 
بین نرخ های برابری یک ارز با هدف تخصیص به مصارف گوناگون، زمینه ساز ایجاد انگیزه برای قاچاق کاال 
و یا ارائه ی صورت های نادرست از مقادیر واقعی صادرات، واردات، فروش، انبار و جز آن می شود. حتی در 
مواردی واردکننده می تواند ضمن تبانی با فروشنده و عرضه کننده ی خارجی، با اخذ صورتحساب صوری، 
مازاد ارز حاصل را به کشور برنگرداند و یا در صورت برگرداندن با نرخ باالتر در بازار آزاد به فروش رساند. 
معضل دیگری که در چنین شــرایطی می تواند شکل بگیرد و در ماه های اخیر موردتأکید مقامات نظارتی 
نیز بوده وارد کردن کاال با انواع نرخ های ترجیحی ارز اما فروش آن با احتساب بهای ارز در بازار آزاد است. 
همچنین وقتی رانت هنگفت ناشــی از تفاوت نرخ های ارز تخصیصی وجود دارد، می توان انتظار داشت 
برخی بنگاه ها به جای تالش برای ارزش افزایی از طریق تولید در جهت کســب سود غیرعملیاتی از محل 

رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز حرکت کنند.
در مجموع، در چنین شرایطی شاهد نوعی رفتار خودسرانه و سوداگرانه در میان برخی عرضه کنندگان 
کاالها در تعیین نرخ فروش می شــویم. به همین دلیل، سازمان های نظارتی با وظایف بسیار سنگین تری 
مواجه می شــوند. اما پیشایش آگاهیم که عالوه بر برخی ضعف ها و ناکارآمدی ها، علی االصول نظارت های 

بوروکراتیک از این دست در درازمدت نمی تواند چندان مورداتکا و مثمرثمر باشد. 
پس، در شــرایط چندگانه بودن نرخ برابری ارز، زمینه برای سوءاستفاده، فساد، رانت جویی، فعالیت های 
سوداگرانه، نادیده گرفتن مقررات ارزی و به تبع آن ارائه ی گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد. در این 
میان، حسابرســان نیز با چالش های جدیدی مواجه می شوند و باید موارد سوءاستفاده، تقلب، تخلف، و عدم 
رعایت قوانین و مقررات نهادهای قانونی و نظارتی را در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بیان  کنند.

این وظیفه مبتنی بر هدف ما برای ارتقا و تقویت جایگاه نظارتی حرفه ی حسابداری و حسابرسی در ایران 
است. با این هدف، ما باید باتوجه به الزامات قانونی یاری حسابرسان به نهادهای نظارتی را تقویت کنیم. 

نکته ی دیگر هم مســئولیت اجتماعی است که بر دوش حسابرســان قرار دارد. می دانیم که به لحاظ 
شاخص هایی مانند شفافیت و فساد متأســفانه اکنون در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. طبعاً این حوزه ای 
اســت که حسابداران و حسابرســان، عالوه بر تکالیف قانونی، بنا به مسئولیت اجتماعی شان در بهبود آن 

می توانند و باید نقش کلیدی ایفا کنند.
این  موارد نشانه های آشکاری است که بر جایگاه حرفه ی  حسابرسی و اعتباربخشی مالی در مواجهه با 
چالش های جدید اقتصادی است. طبعاً در شرایط بروز دشواری های اقتصادی، میزان انتظارهای اجتماعی 
از آنان به شدت افزایش می یابد. در شرایط افزایش انتظارات جامعه از مقامات ناظر و نیز حسابداران رسمی 
آنان با چالش های جدیدی مواجه می شوند و در برابر این چالش ها ناگزیر باید کوشش هایشان در امر نظارت 

مالی را دوچندان کنند. 

حسابرسان در برابر چالش های نو

رحمت اله صادقیان
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با تغییر استانداردهای 
بین المللی حســابداری 
مربــوط به شناســایی 
بتوان  درآمد، احتمــاالً 
مالی  گزارشگری  بین المللی  اســتاندارد 
شــماره ی 15 را یکــی از جنجالی ترین 
اســتانداردهای  بحث برانگیزتریــن  و 
بین المللی حســابداری منتشر شده در 

طی سال های اخیر دانست. 
از جمله مهم ترین مسائل حسابداری، 
تعیین زمان و چگونگی شناسایی درآمد 
اســت. این موضوع برای شــرکت هایی 
کــه قراردادهای بلندمــدت یا معامالت 
پیچیده دارند بســیار بااهمیت و حیاتی 
اســت. الزم به توضیح این مطلب است 
که در ســال 2014 تغییرات گسترده ای 
در اســتانداردهای بین المللی مرتبط با 
شــناخت درآمد پدید آمد. پیش از این 
تغییــرات، نحوه ی شناســایی درآمد در 
تفاسیر  و  مطرح  مختلفی  استانداردهای 
گوناگونی در این خصوص وجود داشت. 
برای مثال این اســتانداردها در مجموع 
رهنمودهای مرتبط بــا درآمدها را ارائه 

می کردند:
 IAS 18: بــا عنوان در آمد عملیاتی 

)مشابه استاندارد شماره 3 ایران(

 IAS 11 : بــا عنــوان قراردادهــای 
ساخت )مشابه استاندارد 9 ایران(

SIC 31: با عنــوان معامالت پایاپای 
در بردارنــده خدمات تبلیغاتی )در ایران 
اســتاندارد مشــابهی در ایــن خصوص 

نداریم(
IFRIC 13: بــا عنــوان برنامه هــای 
وفاداری مشــتریان )در ایران استاندارد 

مشابهی در این خصوص نداریم(
IFRIC 15: با عنــوان توافقنامه های 
ســاخت امالک )تقریبا مشابه استاندارد 

29 ایران(
IFRIC 18: با عنوان انتقال دارایی ها 
از مشتریان )در ایران استاندارد مشابهی 

در این خصوص نداریم(
 بــا این حال و با وجود این تنوع زیاد 
در اســتانداردهای مرتبط با شناســایی 
درآمــد، انتخــاب روش  مناســب برای 
مختلف  شــرایط  در  درآمد  شناســایی 

همواره با چالش  همراه می شد. 
از تغییرات اســتانداردهای  اما بعــد 
مرتبــط با درآمد که بــا همکاری هیأت 
 IASB بین المللی  استانداردهای  تدوین 
و هیــأت تدوین اســتانداردهای آمریکا 
FASB صــورت گرفــت و بــا انتشــار 
اســتاندارد بین المللی گزارشــگی مالی 

شــماره 15 با عنوان »درآمد حاصل از 
قرارداد با مشــتریان« آشفتگی های این 
حوزه از حســابداری تا حدود بســیاری 
کاهش یافته و وحدت رویه ی مشخصی 

در امر شناسایی درآمد به وجود آمد. 
گفتنی اســت که این اســتاندارد از 
ابتدای ژانویه سال 2018 الزم االجراست 
و جایگزیــن تمام اســتانداردهای قبلی 
شناســایی درآمــد شــده اســت، لذا 
شــرکت هایی کــه از اول ژانویه ســال 
2018 به بعد اقدام به تهیه صورت های 
مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی 
اســتاندارد  این  الزامات  بایــد  می کنند 
جدیــد را اجــرا نمایند. البتــه باید این 
مطلب را توضیح دهیم که همزمان با این 
FASB هم، استاندارد مشابهی  تغییرات 
 IFRS 15 را که اختالفات کوچکــی با

داره منتشر و الزم االجرا کرده است.
اســتاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شــماره ی 15 به جز چند مورد اســتثنا، 
برای شناسایی کلیه ی درآمدهای مربوط به 
قراردادهای با مشتریان اعمال می شود. برخی 
از قراردادهایــی که در دامنه ی اســتاندارد 
بین المللی گزارشگری مالی شماره ی 15 قرار 
ندارند و نیازمند استفاده از سایر استانداردها 

هستند به شرح این مواردند:

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
)IFRS 15( 15 شماره ی
درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان
مهدی بیرانوند، سید محمد باقرآبادی
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الزامات  کــه  اجاره  قراردادهــای   
 IAS  شناســایی درآمد آن در استاندارد

17 مطرح شده است
 قراردادهــای بیمــه کــه الزامات 
 IFRS  شناسایی درآمد آن در استاندارد
4 مطرح شــده اســت ) البتــه الزم به 
ذکراســت که IFRS 17 در سال 2018 
 IFRS منتشر شده و به زودی جایگزین

4 خواهد شد(
 ابزارهــای مالــی و ســایر حقوق 
قراردادی که شناســایی درآمد آن ها در 
 IAS 39 / IFRS دامنه ی استانداردهای
IFRS 10 ،IFRS 11 ،IAS 27،  9 و 

IAS 28 قرار می گیرد. 
 همچنین باید ایــن مطلب را هم 
بــه عنوان یک اســتثنا در نظر داشــته 
باشــیم که الزامات استاندارد بین المللی 
گزارشگری مالی شماره 15 در خصوص 
معاوضه هــای غیرپولی جهت تســهیل 
فروش، میان بنگاه های اقتصادی که در 

یک صنعت حضور دارند مورد اســتفاده 
قرار نمی گیرد.

بار دیگر بر این موضوع تأکید می شود 
که این اســتاندارد صرفاً برای شناسایی 
درآمدهای مربوط به قرارداد با مشــتری 
کاربــرد دارد و گروه هــای دیگر را دربر 
نمی گیرد. به عنوان مثال این استاندارد 
در خصوص قرارداد مشارکتی1 کاربردی 

ندارد.
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شماره ی 15 مدل پنج مرحله ای را برای 
شــناخت درآمد، شــامل تعیین زمان و 
نحوه ی شــناخت درآمد معرفی می کند. 
تمام آن چیزی که برای شناسایی درآمد 
الزم است انجام داده شود، در این مدل 
پنج مرحله ای اشاره شده است. این پنج 

مرحله عبارتند از:
• مرحله ی اول: شناســایی قرارداد با 

مشتری
تعهدات  • مرحله ی دوم: شناســایی 

اجرایی در قرارداد
• مرحله ی سوم: تعیین قیمت معامله

• مرحله ی چهــارم: تخصیص قیمت 
معامله بــه هریک از تعهــدات اجرایی 

تعیین شده در قرارداد
• مرحله ی پنجم: شناسایی درآمد در 
هنگامــی که )یا به موازاتــی که ( بنگاه 
اقتصادی تعهدات اجرایی خودش را ایفا 

می کند.
هر یــک از این پنج مرحله مالحظات 
و پیچیدگی های خاص خــود را دارد و 
مالی  گزارشگری  بین المللی  اســتاندارد 
شــماره ی 15 به طور دقیق و با جزییات 
کامل هر یک از موارد را تحلیل نموده و 
در اینخصوص راهنمایی های الزم را ارائه 
می نماید. در ادامه ی این مقاله ما نگاهی 
اجمالی به این 5 مرحله خواهیم داشت.   

مرحله ی اول: شناسایی قرارداد با 
مشتری

قرارداد توافقی اســت بین دو یا چند 
گــروه که باعث به وجــود آمدن حقوق 
قرارداد  الــزام آور می شــود.  تعهدات  یا 
می توانــد مکتــوب یا شــفاهی باشــد. 
استاندارد هر  توضیحات  همچنین طبق 
باشد،  باید ویژگی هایی داشــته  قرارداد 
برخی از ویژگی های قرارداد به شرح زیر 

است:
1- هــر یــک از طرفین قــرارداد را 
پذیرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند.

2- حقوق مربوط بــه کاال و خدمات 
برای هریک از طرفین قابل شناســایی 

است.
3- شــرایط پرداخت در خصوص کاال 

یا خدمات قابل شناسایی است.
4- قــرارداد دارای محتــوی تجاری 

است.
5- این کــه واحــد تجــاری توانایی 
برآورده نمودن انتظارات را داشــته باشد 
محتمل است. )به معنی ارزیابی توانایی و 

قصد واحد تجاری برای پرداخت(.
در این استاندارد همچنین معیارهایی 
تعییــن می شــود در خصوص شــرایط 
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شناسایی درآمد، هنگامی که دو یا چند 
قــرارداد با یکدیگر ترکیب می شــوند و 
ایجاد یک قرارداد جدیــد می نمایند، و 
یــا اصالح و تغییراتــی در قرارداد ایجاد 
می شــود، از جمله این کــه تغییرات در 
دامنــه، قیمت قرارداد )ویــا هردو( باید 
مورد تاییــد طرفین قرارداد باشــد. در 
این حاالت نحوه ی حســابداری با توجه 
به این که این الحاقیه یک قرارداد جدید 
محســوب شــود و یا به عنوان ادامه ی 
قرارداد قبلی شناخته شود تغییر خواهد 
کرد. کــه در مقاالت بعدی جزییات این 
نوع قراردادها بیش تر مــورد مداقه قرار 

خواهد گرفت.

تعهدات  شناسایی  دوم:  مرحله ی 
اجرایی در قرارداد

یکــی از مراحل مهم در اســتاندارد 
بین المللــی گزارشــگری مالی شــماره 
15 مشــخص نمــودن تعــدات اجرایی 

هر قرارداد اســت. اما تعهــدات اجرایی 
چیست؟

 تعهدات اجرایی، تعهدی است در یک 
قرارداد به منظور انتقال یکی از دو مورد 

زیر:
1- کاال یا خدمات مشخص

از کاال و خدمــات  2- مجموعــه ای 
مشخص که ماهیتاً یکسان بوده و الگوی 
انتقال مشــابهی دارنــد. در این حالت 
مجموعــه ایــن کاالها و یــا خدمات به 
عنوان یک تعهد اجرایی جداگانه در نظر 

گرفته می شوند.
تعهدات اجرایی یا به شکل صریح )در 
قرارداد( یا به صورت ضمنی )براســاس 
رویه ها یا سیاست ها( مشخص می شوند. 
همچنین اگر انتقالی به مشتری صورت 
نگیرد در ایــن حالــت هیچ گونه تعهد 
اجرایی وجود ندارد. مســاله ی با اهمیت 
در این مرحله تعیین این موضوع اســت 
کــه به منظور مقاصد حســابداری، باید 

تعهــدات اجرایی را به صــورت جداگانه 
درنظر گرفت یا به صورت یک مجموعه.

مرحلــه ی ســوم: تعیین قیمت 
معامله

مرحله ی سوم از الگوی پنج مرحله ی 
 IFRS 15 طبــق  درآمــد  شناســایی 
مرحله ی مربوط به تعیین قیمت مبادله 
است. اما سؤال اساسی این جاست: قیمت 

معامله چیست؟ 
قیمت معامله، مبلغی اســت که واحد 
تجاری انتظــار دارد در ازای انتقال کاال 
و خدمات وعده داده شــده به مشتری، 
دریافت نماید. بر اســاس این استاندارد، 
قیمت معاملــه، پرداختی به اشــخاص 

ثالث، مثل مالیات را شامل نمی شود.
اما چگونــه می توانیم قیمت معامله را 

تعیین کنیم؟
 برای تعیین قیمــت معامله در ابتدا 
به قــرارداد رجوع می کنیم اما این روش 
همــواره جوابگو نیســت. قیمت معامله 
می تواند ثابت یا متغیر باشد. برای تعیین 

قیمت باید موارد ذیل را درنظر بگیریم:
• مالحظــات مربوط بــه متغیرهایی 
مثل ماهیت و زمانبندی ارائه ی خدمات 
به مشــتری و مالحظات مربوط به نرخ 

تخفیفات که می تواند متفاوت باشد. 
• مالحظــات مربــوط بــه وجــود 

مؤلفه های مالی، 
• هنگامی کــه قرارداد حــاوی بندی 
بــرای انتقــال دارایی غیرنقدی  باشــد 
می بایســت ارزش آن را از طریق روش 
ارزش منصفانه و یا سایر روش ها برآورد 

نمود.
• مالحظــات مربوط بــه پرداخت به 
مشــتری که می تواند به صورت نقدی یا 
اعتباری یا ســایر روش ها از جمله برات 

خرید باشد.

قیمت  تخصیص  چهارم:  مرحله ی 
معامله به هریک از تعهدات اجرایی 

تعیین شده در قرارداد
مرحله چهارم شامل تخصیص قیمت 
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• هزینه های کمیسیون فروش
• هزینه های قانونی

• پــاداش یا کمیســیون پرداختی به 
پرسنل

گزارشــگری  بین المللی  اســتاندارد 
مالی شــماره ی 15 شــرکت ها را ملزم 
به ســرمایه ای نمودن هزینه های مرتبط 
با انعقاد قــرارداد می نمایــد. حتی اگر 
شــرکت ها انتظار بازیافت آن را داشــته 

باشند. 
همچنین این اســتاندارد شــرکت ها 
را ملــزم می کند تا هزینه هــا را پس از 
ســرمایه ای نمودن بر اســاس روشــی 
سیستماتیک و به موازات ارائه ی خدمت 
نماینــد. هزینه های  یا کاال مســتهلک 
مرتبــط بــا اجــرای قــرارداد شــامل 
هزینه های می شــوند که بــرای اجرای 
پرداخت  قراردادی می بایســت  تعهدات 
شوند. اســتاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی شــماره ی 15 شــرکت ها را ملزم 
می کند تا در صورتی که این هزینه ها در 
 IAS و IAS 02 دامنه ی اســتانداردهای
16 و IAS 38 نباشــند، می بایست در 
صورت تامین موارد زیر سرمایه ای شوند:
 هزینه هایی که مســتقیماً مرتبط 
با قــرارداد باشــند )یعنــی هزینه های 

مستقیم(
 هزینه هــای انجام شــده منجر به 
تولید و یا گســترش منابع واحد تجاری 
بابت ایفای تعهــدات اجرایی قرارداد در 

آینده گردد.
انتظــار می رود  که  هزینه هایــی   

بازیافت بشوند
با توجه به گستردگی مباحث مربوط 
بــه شناســایی درآمد طبق اســتاندارد 
بین المللی گزارشــگری مالی شماره 15 
در این مقاله کوشش شد تا آگاهی کلی 
در این خصوص ارائه شــود و در مقاالت 
بعدی هر یــک از موضوعات به تفصیل 

مورد بررسی قرار گیرد. 

معامله بــه هریک از تعهــدات اجرایی 
تعیین شــده در قرارداد می باشد. هدف 
این مرحله، تخصیــص قیمت معامله به 
هرکــدام از تعهدات اجرایــی، به نحوی 
اســت که قیمت تخصیص یافته بتواند 
نشان دهنده و تصویرگر مالحظات مربوط 
به انتقال کاال و خدمات تعهد داده شده 
باشد. حال ســوال این جاست که قیمت 

معامله چگونه باید تخصیص پیدا کند؟
روش مرســوم برای تخصیص قیمت 
معامله استفاده از قیمت فروش مستقل 
کاالهــا و خدمات مرتبط بــا هریک از 
 IFRS 15 .تعهــدات اجرایی می  باشــد
بیان می کند که تنها دو مورد اســتثنا از 

این قاعده وجود دارد:
 تخصیص تخفیفات

 تخصیص مابه ازا با مقادیر متغییر
اما قیمت مســتقل فروش چیســت؟ 
قیمت مستقل فروش بیانگر قیمتی است 
که واحد تجاری می تواند کاال یا خدمات 
تعهد شــده را به تنهایی بــر مبنای آن 
قیمت بفروشــد.روش های تعیین قیمت 

مستقل فروش عبارتند از:
 اســتفاده از قیمت فروش هر کاال 
یا خدمت به تنهایی )بر اســاس لیست 

قیمت شرکت(
 اما اگر قیمت فروش در دســترس 
نباشد باید با اســتفاده از برآورد قیمت 
فروش مستقل را تعیین نمود. روش های 
موجود برای برآورد قیمت فروش مستقل 

عبارتند از: 
1- رویکرد ارزیابی بازار

2- رویکرد هزینه های مورد انتظار به 
عالوه یک حاشیه

3- رویکرد باقیمانده

درآمد  شناسایی  پنجم:  مرحله ی 
در هنگامی که )یــا به موازاتی که( 
بنگاه اقتصادی تعهدات اجرایی خود 

را ایفا می کند.
طبــق الزامات اســتاندارد بین المللی 
تعهدات   ،15 مالی شماره ی  گزارشگری 
اجرایی زمانی به وقوع می پیوندد که کاال 

یا خدمت به مشتری منتقل شده باشد و 
این زمانی محقق خواهد شد که:

کنتــرل کاال یا خدمات به مشــتری 
منتقل شود و یا طبق الزامات استاندارد 
IAS 18 هیچ گونــه مزایــا و مخاطراتی 
متوجه ارائه دهنده ی خدمت یا فروشنده 
کاال نباشد. بنابراین هنگامی که مشتری 
کنترل را به دســت مــی گیرد، مالکیت 
حــق اســتفاده از کاال یــا خدمت برای 
باقیمانــده ی عمــر اقتصــادی آن به او 
منتقل می گردد. اما در این مرحله سوال 
اساســی این اســت که، چگونه تعهدات 

اجرایی محقق خواهد شد؟
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شــماره ی 15 در این زمینه دو مفهوم را 

معرفی می کند:
1- در طول زمــان: در این حالت 
درآمد به موازات وقوع تعهدات عملکردی 
و در طی عمر قرارداد شناسایی می گردد.
2- در یک نقطه خاص از زمان: در 
این حالت درآمــد در نقطه وقوع رویداد 

خاص شناسایی می گردد. 
استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 
شماره ی 15 معیارهای سه گانه را جهت 
شناســایی درآمد در طــی زمان تعیین 
مــی کند که در صورت عدم دســتیابی 
به معیارهای تعیین شده درآمد باید در 
یک نقطه خاص شناســایی گردد که در 
مقاالت بعدی حاالت مختلف مربوط به 

این نوع قراردادها تشریح خواهد شد.
گزارشــگری  بین المللی  اســتاندارد 
مالــی شــماره ی 15 در رابطه با ســایر 
موضوعات مربــوط نیز راهنمایی هایی را 
ارائه می نماید. یکــی از مهم ترین آن ها 
استاندارد مزبور  قرارداد می باشد.  هزینه 
قرارداد  هزینــه ی  حســابداری  مراحل 
جهت دستیابی به مبلغ هزینه ی قرارداد 
را مشخص می نماید. هزینه های قرارداد 

به دو دسته تقسیم می شوند:
 هزینه های مرتبط با انعقاد قرارداد
 هزینه های مرتبط با اجرای قرارداد

هزینه هــای مرتبط با انعقــاد قرارداد 
شامل هزینه های مثل این موارد می شوند:

پی نویس:
1- contracts with collaborating
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ارزهــای دیجیتــال 
ارزهای  انــواع  از  یکی 
که  هســتند  مجــازی 
به صــورت غیر متمرکز 
اداره می شوند و می توانند قابلیت مبادله، 
انجام تراکنش، خریــد آن الین، و غیره 
را داشــته باشــند و در مقابل نظام های 
بانکــداری متمرکــز قــرار می گیرنــد. 
مبادلــه ی ارزهای رمز نگاری شــده به 
قوانین کشــور ها و بین کشورها وابسته 
اســت که می تواند میزان به رســمیت 
شناختن آن را تعیین کند اما به هرحال 
آمارهای جهانی نشان از پیشرفت ارزهای 
دیجیتال به عنوان وســیله ی مبادله طی 
زمانی کم تر از یک دهه دارد. اما در ایران 
هنوز مانند بســیاری از دیگر کشور های 
دنیا تصمیم قطعی درباره ی اســتفاده و 
تولید از این نوع پول گرفته نشده است. 
البته به تازگی استخراج ارزهای دیجیتال 
به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته 
شــده و صحبت هایی نیز مبنی بر تولید 
یک ارز دیجیتال ملی در دولت به میان 

آمده است. 
ارزهایی هستند که  ارزهای دیجیتال 
از رمــز نگاری برای انتقــال در اینترنت 
ارزهای  رمزنــگاری  می کنند  اســتفاده 
دیجیتال غیرقابل هک و پیگیری هستند. 

ابتــدا رمزنگاری در جنــگ جهانی دوم 
بــرای انتقــال پیام های نظامــی مورد 
استفاده قرار گرفت و در عصر دیجیتال، 
ریاضیــات و علوم کامپیوتر برای امنیت، 
ارتباطات، اطالعــات و انتقال پول مورد 
استفاده قرار گرفته اند. ارزهای دیجیتال 
از فناوری غیر متمرکز استفاده می کنند، 
بــه کاربــران امــکان پرداخــت امن و 
ذخیره ی پول را بدون نیاز به ثبت نام یا 
استفاده از بانک ها و سازمان های واسطه 

می دهند. 
اکثــر ارزهای دیجیتــال روی پایگاه 
داده ی توزیــع شــده ای به نــام بالک 
چین )فناوری تولید ارز دیجیتالی( اجرا 
می شــوند و بیش تر واحد های اصلی ارز 
دیجیتال توسط یک فرآیند به نام استخراج 
)ماین( تولید می شوند. ارزهای دیجیتال 
مشهور مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، و 
 الیت کوین هســتند. بیت کوین اولین و 
محبــوب ترین ارز دیجیتالی اســت که 
فردی به نام ساکوشــی ناکاموتو در سال 
2009 عرضــه کرد. ارزش کل بازار بیت 
کویــن اکنون بیش از 100 میلیارد دالر 

است. 
اتریوم در ســال 2015 توسعه یافت. 
اتریوم بالک چین مخصوص خود را دارد 
به همین دلیل بــه آن بالک چین دوم 

نیز گفته می شود. اتریوم فقط یک روش 
پرداخت نیست. روی بالک چین اتریوم 
قراردادهــای هدفمند غیــر متمرکز نیز 
اجرا می شود. در حال حاضر بیش از 90 
درصد توکن های موجود در پلتفرم اتریوم 
فعالیت می کنند. ریپل در ســال 2012 
با صــرف ایجاد ظرفیــت تراکنش های 
باال عرضه شــده و الیت کوین در سال 
 2013 باتغییراتــی در بیت کوین برای 
انجام سریع تر و استخراج راحت تر عرضه 

شد. 
واقعیت این است که ارز های دیجیتال 
هم فرصت هســتند هم تهدید و طبیعی 
اســت که به صورت سنتی در برابر تغییر 
مقاومــت ایجاد شــود. همــه ی ارزهای 
دیجیتــال بــرای حذف اشــخاص ثالث 
متعدد از سیســتم خود از فناوری دفتر 
کل توزیع شده )DLT( استفاده می کنند 
که یک پایگاه داده ی اشــتراکی اســت 
که اطالعــات مربوط بــه تراکنش ها در 
آن ذخیره می شــود. بــالک چین برای 
بیت کوین طراحی شــده است، ویرگول 
بــالک چین پایــگاه داده اســت که از 
همــه ی تراکنش هایی که در شــبکه ی 
یــک رمز اتفاق افتاده اســت، تشــکیل 
می شــود.  گروه های اطالعاتی که بالک 
نام دارند یکــی یکی به این پایگاه اضافه 

ارزهای دیجیتال
چیست؟
غالمرضا درباری
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می شــوند و یک فهرست بســیار طویل 
به وجود می آورنــد. بنابراین بالک چین 
زنجیره ای خطی از بالک هاست و زمانی 
کــه اطالعات به بالک چین اضافه شــد 
دیگــر نمی توان آن را حــذف و یا تغییر 
داد و همــه می تواننــد آن را مشــاهده 
کنند کل این پایگاه داده در شبکه ای از 
 )Node( هزاران کامپیوتر موسوم به گره
ذخیره می شــوند اطالعات جدید زمانی 
به بالک چین اضافه می شــود که نیمی 
از گره هــا صحــت آن را تأییــد کنند. 
اســتخراج ارزهای دیجیتال تقریباً شبیه 
حســابداری اســت مانیر ها یا استخراج 
گران گره هایی هســتند که بــا اجرای 
اعمالی ویــژه انجام تراکنــش را عملی 
می ســازند، این سازوکار روشی است که 
شــبکه ی ارزهای دیجیتــال مثل بیت 
کوین برای بازبینی و تأیید تراکنش های 
جدید از آن استفاده می کنند این کار نیاز 
به حســابداری متمرکز بانک ها را ندارد. 
باید توجه کرد بانک هــا هزاران میلیارد 
دالر بــرای مالیات دهندگان هزینه ایجاد 
می کنند، فیس بوک مجبور شد به خاطر 
فروش اطالعات شخصی کاربران از آن ها 
عذرخواهی کند و یونیســف برای جذب 
ســرمایه به منظــور کمک بــه کودکان 
سوری به استفاده از بســتر اتریوم روی 

آورده است. تا چند سال پیش استخراج 
بیــت کوین عمدتــاً با cpu یــا همان 
پردازنده ها انجام می گرفت و سیستم های 
به  می توانســتند  معمولــی هم  خانگی 
اســتخراج ســودآور بیت کوین بپردازند 
اما با گســترش شــبکه ی بیت کوین و 
مانیتورهــای آن امروزه اســتخراج بیت 
تراشــه های مخصوصی  بــا  فقط  کوین 
به نام ای ســیک )asic( امکان پذیر است. 
ابتــدا بیت کویــن بــرای پردازنده های 
کامپیوتــری cpu طراحی شــد بعد از 
چندسال استخراج کنندگان کشف کردند 
که می تواننــد از کارت های گرافیکی که 
قدرت بیش تری داشته باشند )مدارهای 
مجتمــع با کاربرد های خاص( اســتفاده 
کنند. امروزه تمامی استخراج های بزرگ 
و اصلی بیت کوین بر روی سیســتم های 

تحت Asic انجام می شود. 
دارند  رمزپایه عمــر کوتاهی  ارزهای 
بارزتریــن آن ها بیت کویــن کمتر از ده 
ســال عمــر دارد ارزهــای دیجیتال بر 
ایجاد  برنامه نویسی  الگوریتم  پایه ی یک 
می شوند و مدیریت آن ها در اختیار افراد 
اســت. و براســاس قواعد خود کنترلی 
شــکل می گیرند و این ارزهــا ابزارهای 
معاملــه ای جدیدی را شــکل می دهند 
کــه می توانند ســازماندهی و مبادله ی 

کاالهــا و خدمات را انجــام دهند. اکثر 
این ارزها از فرآیند رمز نگاری بر امنیت 
خود بهره می برنــد یعنی اکثر این ارزها 
از سیســتمی تبعیت می کننــد که در 
قالب آن ها معامالت توسط یک شبکه ی 
الگوریتمــی راســتی آزمایی می شــوند 
صاحبان ارزهــای دیجیتال می توانند از 
انجام معامالت  رمز های شــخصی برای 
بهره بگیرنــد بیت کویــن بارزترین ارز 
دیجیتال شــناخته می شود که در سال 
2016 روزانه حدود 350000 معامله را 
انجام داده اســت. البته ارزهای رمزپایه 
دیگری نیــز مانند بیت کویــن دارک، 
بایت کوین، دیجی کوین، ریپل، اســتیم 
و ... نیز هســتند که فاقد هر گروه نهاد 
مرکزی هســتند البته ارزهای دیجیتالی 
کــه بانک مرکزی انگلیــس صادر کرده 
است )CBDC( ارزهایی هستند که بانک 
مرکزی آن هــا را کنترل و حفظ می کند 
و فاقد پول فیزیکی معادلی اســت و نرخ 
بهره ی معینی برای آن تعریف شده است 
و به بــازار این امــکان را می دهد که از 
طریق خرید و فروش دارایی های موجود 
میــزان کمی پول را مشــخص کنند با 
این کــه )CBCD( از لحــاظ تئوری به 
شکل متمرکز عملیاتی شده است لیکن 
در بیانیــه ی بانک مرکزی انگلیس آمده 



13| شماره چهل و چهار | زمستان 121397  شماره چهل و چهار | زمستان 1397|

اســت که برخــورداری از آن باید حائز 
امنیت کامل باشــد. گفتنی اســت که 
ارزهــای دیجیتال دیگری نیز در چین و 
هلند نیز ارائه شده اند استفاده ی گسترده 
از ارزهای دیجیتــال و رمزپایه می تواند 
موجــب افزایــش کارآمــدی دریافت و 
پرداخت هــای جهانــی شــده و باعث 
کاهش مناســب هزینه هــای معامالتی 
گــردد و دریافــت و پرداخت ها را بدون 
این که بــه راســتی آزمایی دیگری نیاز 
باشــد فعال نماید. در این راستا سهولت 
و سرعت انجام معامله می تواند از کنترل 
دولت هــا بر جریــان ارز بکاهد می تواند 
بــه حاکمیتی جدیــد و غیــر متمرکز 
بیانجامــد. بیت پســا )Bitpesa( یک 
استارتاپ مبتنی بر بیت کوین است که 
در ســال 2013 راه اندازی شده است تا 
معامالت و انتقال پول بین نقاط مختلف 
را امکان پذیر نمایــد این پلتفرم ارزهای 
محلی را به بیت کویــن تبدیل می کند 

تا از مزایای آن بهره ببرند بیت پســا در 
حال حاضر در انگلیس، نیجریه، اوگاندا، 
کنگــو، کنیا و تانزانیــا فعالیت می کند. 
تغییرناپذیری و شفافیت عملیات ارزهای 
دیجیتال می توانــد در صورت مدیریت 
مناســب فرصت هایی را برای کاستن از 
خطا و کالهبــرداری در پرداخت فراهم 
کند. البته این مسئله را نیز باید مد نظر 
قرارداد کــه ناشناســی، گمنامی که بر 
پایه ی ارزهای دیجیتال صورت می گیرد 
تا چه اندازه می تواند در راستای مبارزه با 
پول شویی فعالیت نماید. توانایی ردیابی 
شــفاف جریان ارزهای دیجیتال و ثبت 
آشکار و تغییر ناپذیر معامالت و اداره ی 
آن هــا می تواند مزایای متعــددی را در 
اختیار دولت ها و ســازمان ها قرار دهد تا 
عالوه بر شکل گیری بر مبنای شفافیت 
مدیریت و ثبــات اقتصادی را نیز فراهم 
نماینــد. توانایی انتقال پــول از طریق 
اینترنت یا شــبکه موبایلی و بدون نیاز 

به زیر ساخت های مالی گسترده می تواند 
بازارهای مالی را گسترش دهد و خدمات 
مالی متعددی را در اختیار مشتریان قرار 

دهد. 
البته دولت ها باید آن دسته از فعاالن 
اجتماعی که در گستره ی اینترنت فعال 
نیســتند را نیز مد نظر قــرار دهند این 
افراد در ســال 2016 در انگلســتان در 
بوده اند. بخش خدمات  حد بزرگ ساالن 
بانکداری در انگلستان از گستره ی خوبی 
برخورداراســت همچنین از زیر ساخت 
دیجیتال جامع و فراگیــر نیز برخوردار 
اســت که مشــتریان را قادر می سازد تا 
از شــبکه ای متشکل از شعب بانک ها و 
دستگاه های خودپرداز و ارزهای رمزپایه 
و دســتگاه های کارت خــوان بــه پول 
نقد دسترسی داشته باشــند و اقدام به 

مبادله ی ارز بنمایند. 
متأسفانه در حال حاضر ارزهای رمزپایه 
غالبــاً در محیط مقرراتی مبهمی فعالیت 
می کنند که این مسئله موجب دگرگونی 
و بی ثباتی در قیمت ها می شــود. نبودن 
کنترل مرکزی بر کمیت و قیمت ارزهای 
رمزپایه موجب شــد که بیــت کوین در 
سال های اخیر نوسانات عمده ای را تجربه 
کند. ایــن ارز از رقم حدود 100 دالر در 
ســال 2013 به رقم 200 دالر در ســال 
2015 و بیش از هزار دالر در سال 2015 
رسید که این امر موجب شد به گزینه ای 
جذاب برای دالالن ارز تبدیل شــود ولی 
محبوبیــت آن بــه دلیل این اســت که 
بیش تر شبیه کاال است تا واحد پولی. باید 
توجه داشت که ذخیره سازی و مبادله ی 
پول به صورت آن الین موجب می شــود 
که مســئولیت امنیت پــول از بانک به 
صاحب پول منتقل گردد و فرد و شبکه ی 
مربوطه مجبور اســت بــه نحو ایمنی در 
محیــط آن الین فعالیت کنــد و در برابر 
نفوذ تهدیدات  ویروس ها کالهبــرداران، 
بالقوه را بشناسد. البته هیچ نهاد مرکزی 
 وجود ندارد تــا در هنگام بروز اختالف و 
یا وقوع سرقت یا خسارت به آن شکایت 

کرد. 
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از ابتدای فروردین ســال 1398 آیین اخالق و رفتار حرفه اي حســابداران رسمی جدید 
مصوب جامعه ی حســابداران رسمي الزم االجرا مي شود. با توجه به این که کار بسیار زیادی 
برای تدوین آیین  رفتار انجام شده و همکاران زحمات بسیاری کشیده اند و جلساتي متعدد 
طی ماه هاي متوالی برگزار شده تا این آیین  رفتار تهیه شود، تصمیم گرفتیم به منظور آگاهي 
بیش تر اعضاي جامعه نسبت به اهمیت این موضوع، محور اصلي شماره ی بعد مجله، "آیین رفتار حرفه اي" 

جدید باشد. 
حاضران در این میزگــرد اغلب عضو کارگروه مربوط بودند. آقاي دکتــر رمضانعلی رؤیایي هم که در 
خدمت شان هستیم سال هاي سال است در دانشگاه تدریس مي کنند و در زمینه ی اخالق و رفتار حرفه اي 
آثار گســترده اي تألیف کرده اند. این جلسه در دو بخش مستقل انجام مي شود: در بخش اول ابتدا از آقاي 
دکتر رؤیایي خواهشمندم بحثي کلي درباره رابطه اخالق حرفه اي و فعالیت حسابداري و حسابرسي داشته 
باشند،  سپس سایر دوســتان دیدگاه هاي خود را درباره آیین رفتار حرفه اي جدید مطرح کنند. در بخش 

دوم نیز نظرات تکمیلی دوستان را می شنویم.

نیاورده اســت. به هر صورت نتیجه بخش 
شــد و از آن زمان سایر دانشگاه ها هم به 
تدریج ایــن موضوع را دنبال کردند. براي 
این که مطلب جا بیفتــد مثل هر مطلب 
جدید دیگــري الزم بود کــه مقاله هاي 
نظــري و دکترین هــا و تئوري هــاي آن 
مطرح شود وگرنه مثل یک گوشت قرباني 
مي شــد که بدون این که ساختاري داشته 
باشــد فقــط صحبت هایي راجــع به آن 

موضوع و مفاهیم و فلسفه هاي پشت سر 
آن. 15 سال پیش بود که من براي اولین 
بار موضوع اخــالق حرفه اي را در دوره ی 
فوق لیســانس و دکتري به عنوان درس 
اصلي مطرح کــردم. واقعیت این بود که 
من پس از 28 سال سابقه ی علمي مجبور 
شــدم آن را در قالب دو عنوان درســي 
بگنجانم چون مي دیدم وزارت علوم هنوز 
این قضیه را در سرفصل ها و رئوس درسي 

 رمضانعلی رؤیایي:
ابراز خوشــبختي مي کنــم از این که با 
بضاعت انــدک بحثــم را خدمت جامعه 
ارائه کنم  و خوشحالم از این که این بحث 
مربوط به اخالق حرفه اي است. همان طور 
که مســتحضر هســتید موضــوع اخالق 
حرفــه اي متأســفانه در ایــران به دالیل 
بحران هاي اخالق حرفه اي که اتفاق افتاد 
اهمیت پیدا کرد نه بــه دلیل نفس خود 

میزگرد
آیین رفتار حرفه ای:
ابعاد و چشم اندازهای نو

حسن کرمیمنوچهر زندیرمضانعلی رؤیاییناصر رزاقمحمد حجیعباس ارباب سلیمانی
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مي شد. تعریف ساده در حسابداري به غیر 
از تعریف بزرگي که وجود دارد این است 
که حســابداري یعني اندازه گیري. در این 
اندازه گیري متأسفانه آن چیزي که فرایند 
و نحوه ی اندازه گیري را مشخص مي کند 
یعني اخالق و شرافت هاي انساني مغفول 
مانده بود. به همیــن دلیل طرح موضوع 
مربوط به اخالق حرفه اي جداي از اخالق 
عمومي الزاماتي پیدا کرده بود. اگر مباني 
نظري و تئوریک هر پدیده و تفکري روي 
میز نیاید واکنش هم نســبت به آن نشان 
داده نمي شود و طبعاً وقتي واکنش نشان 
داده نشود انتقاد و نقد و نظر هم نخواهد 
شــد و به تبع آن گستردگي پیدا نخواهد 
کــرد. از همین رو مــن، مبتني بر آن چه 
به مــا از اخالق عمومي به ارث رســیده 
و منبعــث از اخالق حرفه اي در ســطح 
جهان که  نسبت به اعداد و ارقام و اصول 
حســابداري مسئول هستند، مجبور شدم 

رئوس را مشخص کنم.  
اخالق عمومي را همه انشــاءاهلل دارند 
ولي وقتي کار به اخالق حرفه اي مي رسد 

ابعاد دیگري پیدا مي کند.  مســائل طبعاً 
از کتاب هایــي کــه به آن اشــاره کردند 
اولین کتــاب »اخــالق حرفه اي گري در 
حسابداري« بود. به این موضوع  پرداختیم 
کــه اصاًل اخالق حرفــه اي از کجا آمده و 
داســتان به چه دلیل این چنین در حال 
استعالء اســت. براي این که بتوانیم قضیه 
را ریشــه اي بررسي کنیم  و تعمیم دهیم 
کــه اخالق حرفه اي چــه فرقي با اخالق 
عمومــي دارد کتاب »فلســفه ی اخالق« 
را که وقت زیادي هم گرفت تألیف کردم 
که هم اکنون به چاپ چندم رسیده است. 
در حالت معمــول همه مي گویند خب ما 
نسبت به اخالق مسئولیم مثاًل باید راست 
بگوییم، نباید دزدي کنیــم، باید احترام 

بگذاریم و ... 
در اخالق عمومي همــه مي دانیم چرا 
بایدهاي اخالقي به وجــود مي آیند ولي 
وقتي وارد حرفه مي شویم آن چه متضمن 
رعایت اخالق اســت به ســادگِي اخالق 
عمومي نیســت. در اخالق عمومي، قانون 
به ما حاکم نیســت مگر این که یک اتفاق 
خاصي بیفتد که ما اخالق عمومي را رعایت 
نکرده باشیم، مثاًل جرمي اتفاق بیفتد یا در 
جریان اتفاق باشد وگرنه مثاًل با هیچ کس 
به خاطر دروغگویي کاري ندارند. تا وقتي 
جرمي اتفاق نیفتاده باشد کسي به کسي 
کاري ندارد و نمي تواند بگوید چرا نسبت 
به محیط زیست بي اعتنایي، یا چرا حقوق 
همسایگانت را رعایت نمي کني، یا چرا در 
محله ات نســبت به آموزش بي مسئولیت 
هســتي. در حالي که در حرفــه ی ما هر 
چه که اتفاق مي افتد هــم در ابتدا و هم 
بــه خصوص در فرآینــد اتفاق، همه ی ما 
مسئولیم و این مسئولیت مسئولیتي است 
که تالي فاســدهاي قانوني  و اجتماعي و 
حرفــه اي دارد و اگر جلویــش را نگیریم 
چون با منافع عمومي گره مي خورد دچار 

مشکالت زیادي مي شویم. 
اخــالق حرفــه اي در واقــع کاربــرد 
اخالق عمومي در یک حرفه اســت. این 
موضوع در حسابداري بیش تر از پزشکي، 
وکالت مطرح  پرستاري وحتي  مهندسي، 

شــده شــاید به این دلیل که مي گویند 
مــال از جــان جدا مي شــود و اهمیتش 
بیش تر مي شــود. به همین خاطر موضوع 
خیلي مهم شــده و به حق هم مهم شده 
اســت. به کاربرد آن چه از اخالق عمومي 
یاد گرفتیم در حرفه و زبان حســابداري 
ethics مي گوییــم و موضوعاتــي که به 
 ethical این حــوزه مربوط مي شــود را
مي گوییم. در زبان و اخالق عمومي که به 
moral یا morality معروف است آن چه 
که هســت یا به هر طریق به ما مي رسد، 
روي دوش مان قرار مي گیــرد، از میراث 
خوني و روابط سببي و نسبي و خانواده تا 
مدرسه، کوچه، آ موزش و بعد البته حضور 
در جامعــه. در اخالق عمومي تفاوتي بین 
دروغگویي در 17 سالگي و دروغگویي در 
60 سالگي وجود ندارد. در مورد مسائلي 
مثل حفظ حقــوق افراد به محض این که 
داخل جامعه شــویم و از یک عقل کیفي 
برخوردار شویم مســئول هستیم. اما در 
اخالق حرفه اي داســتان متفاوت است و 
کاربرد همه ی میراث هاي چندگانه اي که 
از خانوده و مدرســه به ما رســیده را در 

حرفه بایستي تغییر دهیم.  
الزم اســت بدانیم حرفه چیست که از 
آن مي گذرم چون بحث طوالني مي شود. 
خالصــه و ســاده موضوع این اســت که 
ما وقتــي نظام مند مي شــویم به منظور 
پاســخ گویي اســت بنابراین بایســتي به 
بتواند  که  باشــیم  وابسته  چارچوب هایي 
شرایط پاسخ گویي را فراهم کند. به همین 
خاطــر کلیاتي که در اخالق عمومي به ما 
یا به ارث رســیده یا خوانده ایم الزم است 
اما کافي نیســت. چون مثاًل ما در اخالق 
عمومي چهره ی کالن کلي نداریم ولي در 
اخالق حرفه اي داریــم. تحریم در اخالق 
حرفه اي ما تأثیر مي گذارد ولي در اخالق 
عمومي ما شــاید تأثیر بگذارد و شــاید 
نگذارد. توسعه در اخالق حرفه اي ما تأثیر 
مي گذارد چون ما نسبت به ذي نفعان مان 
مسئول هستیم. در اخالق عمومي براي ما 
پاسخ گویي چارچوب دار مشخصی تعریف 
نشده ولي در اخالق حرفه اي حسابداري 
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ضایع مي کنیم و هیچ اتفاقي هم نمي افتد. 
اما در حرفــه و در حســابداري این طور 
نیســت. پس وقتي پاي ethics وســط 
مي آید اتفاقاتي مي افتــد که آن اتفاقات 
الزاماتــي براي ما ایجــاد مي کند و چون 
آن الزامــات هم در حــوزه ی کالن و هم 
خرد مســئوالنه است ما را مجبور مي کند 
که نســبت به آن یک وفاداري قانونمند 
داشته باشــیم. براي همین منظور آیین 
رفتــار حرفه اي تعریــف مي کنیم ولي در 
اخالق عمومي ما این چارچوب را تعریف 
نمي کنیــم. در اخــالق عمومــي تعریف 
مي شــود که هر چه رذایل است بد است 
و هر چه که فضایل است خوب است. این 
ســاده ترین تعریف اســت. ولي در اخالق 
حرفه اي یــا ethics ما نتوانســتیم یک 
تعریف جامع درســت کنیم. در متني که 
جناب ارباب سلیماني در ابتداي کتاب شان 
نوشته اند یک تعریف ارائه شده اما باز هم  
نمي دانیم ریشه ی این تعریف از کجاست. 
باید برویم به فلســفه بپردازیم تا ببینیم 
از کجا آمده اســت. چه طور شده که این 
پنج اصل بنیادي براي ما به عنوان اخالق 
حرفه اي تعریف شده ولي در خانواده براي 

نســبت به ذي نفعان وجــود دارد. ما در 
اخالق حرفه اي مجبور هستیم که بدانیم 
اگــر کاري انجام مي دهیم احاطه ی قانون 
حتمــاً بر آن وجود دارد و در طول فرایند 
باید به آن توجه داشــته باشیم. در اخالق 
حرفه اي باید قضــاوت کنیم در حالي که 
در اخــالق عمومي این اتفــاق نمي افتد. 
به حقوق فــردي و حقوق عمومي باید به 
شــکلي جواب دهیم که این جوابگویي ها 
مســئوالنه و قابل ارزیابي باشــد ولي در 
اخــالق عمومي این گونه نیســت. اخالق 
عمومي معموالً تــا جایي که به یک جرم 
و گناه یا کوتاهــي ملموس نینجامد قابل 
اندازه گیري نیست ولي در اخالق حرفه اي 
بایــد حقــوق و عدالت را بشناســیم. در 
حالي که در اخالق عمومي ملزم نیســتیم 
کــه عدالت را بشناســیم. چــون اگر هم 
نشناسیم کسي نمي آید به ما بگوید مثاًل 
تــو ناعادالنه رانندگي نکردي. مگر این که 

اتفاقي بیفتد. 
از همه مهم تر موضــوع نفع عمومي یا 
public interest اســت کــه در اخالق 
عمومــي به مــا مي گویند ولــي ما انجام 
نمي دهیم و معموالً هم حقوق همدیگر را 

ما تعریف نشــده است؟ چون در واقع هر 
اتفاقي که در اخــالق حرفه اي مي افتد یا 
باید به یک چیزي بچســبد یا باید از یک 
چیزي جدا شــود. یعني اگر ما در اخالق 
حرفه اي کوتاهي کنیم مشــخص اســت 
بابت چیســت یا کیســت ولي در اخالق 
عمومي مشخص نیست. چون ما مسئول و 
حافظ حقوق ذي نفعان هستیم و سازمان 
حرفه اي داریم در حالي که اخالق عمومي 
ســازمان نداریم. اگر ما اخالق عمومي و 
کنیم  ریشــه یابي  بخواهیم  را  حرفــه اي 
بحثــي طوالني اســت. من فقــط به این 
چند نکته کوتاه اشــاره مي کنم. اخالقي 
حرفه اي اســت که کاربــرد نظم یافته یا 
نظام یافته )سیســتمیک یا سیستماتیک( 
و قابــل ارزیابي،  اندازه گیــري، قضاوت و 
تصمیم گیري باشد. این تعریفي است که 
من ســعي کرده ام بــراي اخالق حرفه اي 
بسازم. در اخالق عمومي برخورد یک بلوچ 
ممکن اســت با برخورد یک تهراني فرق 
داشته باشــد ولي مي دانیم که در اخالق 
حرفه اي و حسابداري چیزي داریم به اسم 
پیش فرض هاي بنیادین که بر حسب فرد، 
شرکت، موقعیت جغرافیایي، و تفاوت هاي 
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شــخصي تغییر نمي کنــد و من چه بلوچ 
باشــم چه تهراني بایستي آن ها را رعایت 
کنم، چیزهایي مثــل رعایت نرخ پول در 
حسابداري، رعایت ســال مالي و رعایت 
شخصیت حسابداري. من هر جایي ساکن 
باشــم باید اصل قیمت تمام شده را رعایت 

کنم. 
این  اخالق حرفــه اي نمي پذیــرد که 
موارد را داخل کنیــد اما اخالق حرفه اي 
مي گوید بررســي کنیــد ببینید کجا این 
مشــکالت قابل رفع و حل شــدن است. 
در حســابداري در ارتباط با توســعه ما 
مســئولیم از دو نگاه کالن و خرد موضوع 
را بررسي کنیم. اخالق عمومي به تحریم، 
مالیات، توسعه اقتصادي و محیط زیست 
مسئول شاید باشــد ولي پاسخ گو نیست. 
توجه داشته باشیم که بین مسئول بودن 
و پاسخ گو بودن تفاوت وجود دارد. وقتي 
من رییس یک اداره هســتم مسئولم ولي 
پاسخ گو نیستم. از همه مهم تر مسئولیت 
اجتماعي اســت که در اخــالق حرفه اي 
داریم ولي در اخــالق عمومي نداریم. در 
بحث خرد اگر اختالسي داخل سازمان مان 
اتفاق بیفتــد ما مســئولیم. این موضوع 
متأسفانه در یک پیوســتار خیلي وسیع 
اتفاق مي افتــد از اختالس ها و دزدي ها و 

تقلب ها تا ســاده ترینیش که هموارسازي 
سود و مدیریت سود است که حاال تقریباً 

چهره ی وجیهي هم پیدا کرده است. 
اگر بخواهیم بحث را خالصه کنیم این 
اســت که در اخالق حرفه اي قانون به ما 
مسلط است ولي در اخالق عمومي مسلط 
نیســت مگر این که اتفاقي بیفتد. پس به 
یک معنا پایه و کاربرد اخالق عمومي در 
اخالق حرفه اي الزم است اما کافي نیست. 
در اخالق حرفه اي بایــد قضاوت کنیم و 
در این قضاوت بایستي مسئول و پاسخ گو 
باشــیم. براي این که این اتفاق بیفتد و ما 
حقوق ذي نفعان مان را در نظر بگیریم باید 
برایش نظام نامه بنویســیم در حالي که در 
اخالق عمومي ما این نظام نامه را نداریم. 
این نظام نامه که بــه آیین رفتار حرفه اي 
تعبیر شده و بایستي بومي شود متأسفانه 
در ایران هنوز بومي نشــده است. یا الاقل 
من اطــالع ندارم که چقــدر از آن چه را 
که ترجمه شــده از کتب دیگران بوده یا 
خود آقاي ارباب سلیماني تغییراتي در آن 
داده اند تا بر حسب شرایط ما قرار بگیرد.

اگر هرمــی را فرض کنیــم که باالي 
آن آدمیزاد اســت که بــه جهان خلقت 
پا گذاشــته چیــزي به اســم فرامین یا 
راهبري هایي به او نازل شد که نتیجه اش 

دیــن شــد. از کنار این دین یک ســري 
اتفاقاتي افتاد که فرهنــگ به وجود آمد 
و از کنــار ایــن فرهنــگ ایدئولوژي ها و 
سیاســت ها و مکاتب تفکر و فلســفي و 
راهنماهاي انســاني و دیني به مردم ارائه 
شد. مردم یا تحمیلي پذیرفتند یا برحسب 
مجموعه ی  کردند.  انتخاب  نیازهایشــان 
همه ی این ها تبدیل شــد بــه اخالق. با 
وجود تعاریفي که از اخالق حرفه اي شده 
نیازمند اســت که ما بر حسب دو مبحث 
عمده در حسابداري  بومي اش کنیم. یکي 
اصول اســت و یکي هم فرامین یا نظام ها 
یا رویه هــا. با این تعریــف در حوزه هاي 
گوناگون حسابداري اخالق حرفه اي شأن 
نزول پیدا مي کند و این شــأن نزول قباي 
مــا را تا زماني که رفع و رجوع نشــود یا 
به حل مشکل نرســد رها نمي کند. چون 
ســه گروه هســتند که ما در حسابداري 
نسبت به آن ها به صورت مطلق مسئولیم: 
حقوق، عدالت و نفع عمومي. این تعریفي 
است که خیلي ســال پیش جان الک از 
اخالق حرفه اي کرده بود. با این که اخالق 
حرفه اي آن موقــع آن چنان مطرح نبوده 

است. 
مــا در داخل حرفــه حوزه هاي زیادي 
بــراي پژوهــش داریم. مثــاًل در اخالق 
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عمومي چیزي به اســم بررسي شفافیت 
نداریــم در حالي کــه در حســابداري و 
اخالق حرفه اي داریم. اخالق حرفه اي اگر 
شفافیت نداشــته باشد یک جایي مشکل 
ایجــاد مي کند. ایدئولوژي هــا در اخالق 
عمومــي تأثیري ندارنــد در حالي که در 

اخالق حرفه اي تأثیر دارند. 

ضمن تشکر، بحث ضرورت گذار از 
اخالق عام )moral( به اخالق خاص 
حرفه اي )ethics( و در ادامه ضرورت 
تدوین نظام نامه در حرفه هاي خاص به 
خوبی تشریح شد. با توجه به این که 
سال هاي  ارباب سلیماني  عباس  آقاي 
سال است درگیر تدوین این نظام نامه 
بوده اند  حســابداری  حرفه ی  برای 
خواهشمندم پیشــینه تدوین آیین 

رفتار حرفه اي را تشریح کنند. 
 عباس ارباب سلیماني:

در ابتــدا جملــه اي را از آقــاي دکتر 
رؤیایي نقل به مضمون مي کنم. ایشــان 
فرمودنــد پیدایش آیین رفتار حرفه اي به 
دلیل بي اخالقي ها بود. تاریخ جهان نشان 
مي دهد که قانوني بــه وجود نیامده مگر 
آن که تخلف مربوط به آن قانون رخ داده 
باشــد. اول یک اتفــاق رخ داده بعد براي 
پیشگیري از آن قانون نوشته اند. من فکر 
مي کنــم این فرمایش آقــاي دکتر کاماًل 
درست اســت و اصوالً اخالق هم از قانون 
جدا نیست و مي شــود عین قانون به آن 

نگاه کرد.
برمي گردم به پرسشــی که مطرح شد. 
از زمانــي کــه انجمن هاي حرفــه اي به 
وجــود آمدند بحث اخــالق عمومي و در 
کنارش اخالق حرفه اي مطرح بوده است. 
در دهــه ی 1880 در انگلســتان انجمن 
حسابداران خبره انگلستان و ولز به وجود 
آمد. چند ســال بعد در ایاالت متحده ی 
آمریکا انجمن حســابداران رسمي آمریکا 
به وجود آمد. این ها خودشــان به تعبیري 
انجمن هاي مختلف  پیدایــش  بنیان گذار 
وابسته شــان  و  همــراه  کشــورهاي  در 
استانداردهاي  بین المللی  بودند. کمیته ی 

حسابداري در ســال 1973 و فدراسیون 
بین المللي حســابداران در ســال 1977 
تأسیس شــد. بعد از آن فدراسیون شروع 
به یارگیــري و عضو گیري کــرد و تمام 
انجمن هاي حرفه اي دنیــا را به عضویت 
خــودش پذیرفــت و امروز کــه در حال 
صحبتیم در حقیقت صــداي حرفه ی ما 
در سطح جهان است. فدراسیون هم مثل 
دیگر انجمن هاي حرفــه اي به دنبال آن 
رفت که یک اخالق حرفه اي تدوین کند.  
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز 
در بخش E از دستورالعمل  خود در سال 
1975 به آیین رفتــار حرفه ای پرداخت. 
فدراســیون بین المللــی حســابداران در 
ســال 1979، پیش نویــس آییــن رفتار 
حرفه ای خود را با بهره گیری از اطالعات 
دریافتــی از اعضا برای نخســتین بار به 
شــورای فدراســیون ارائه کرد تا تصویب 
شــود. ننتیجه ی کار این فدراسیون یک 
دفترچــه خیلي کوچــک 3-5 صفحه اي 
بیش تر نبود که مبنایي شــد براي آیین 
رفتــار حرفه اي در ایران. نشــریه ی 123 
ســازمان حسابرســي ترجمه ی آن آیین 
رفتار حرفه اي اســت. ایــن ترجمه ی  در 
دهه 1370 رخ داد. جامعه ی حسابداران 
رســمي ایران در ســال 1380 رسمیت 
یافت و در 1381 عماًل شــروع به فعالیت 
کرد. اشــخاصي در درون جامعه که تصور 
مي کنم آقاي حّجی هم یکي از آنان بوده 
اســت دســت اندر کار تدوین آیین رفتار 
حرفه اي براي جامعه شدند. آن ها بهترین 
کار را کردند چون نیامدند چرخ را دوباره 
اختراع کنند. آییــن رفتار حرفه اي را که 
سازمان حسابرســي از فدراسیون ترجمه 
کرده و نشــر داده بود مبنــا قرار دادند و 
افزودني هایــي را بــه آن افزودند و آن به 
آیین رفتــار حرفــه اي 8- 10 صفحه اي 

جامعه ی حسابداران تبدیل شد. 
جامعــه در ســال هاي بعــد بــه ویژه 
اواخر دهه 1380 به این فکر رســید که 
آییــن رفتار حرفه اي حداقــل باید به روز 
شــود. ناگفته نگذاریم در همین فاصله ی 
زماني آیین رفتار حرفه اي که فدراسیون 

بین المللي حســابداران در یک مقطعي با 
حجم اندک منتشــر کرده بود هر ســاله 
تقریبــاً دســتخوش تغییر مي شــد و به 
حجمش افزوده مي شــد. مرحوم اســتاد 
علي مدد که از زمان قبل از انقالب استاد 
به حق اخــالق بودنــد در کاري که براي 
سازمان حسابرسي انجام دادند با استفاده 
از آخرین نشــر آییــن رفتــار حرفه اي 
فدراسیون بین المللي حسابداران به تاریخ 
2006 شروع به ترجمه ی آن کردند. آقاي 
علي مدد آدمي نبود که فقط ترجمه کند. 
گفت من این را مبنــا قرار مي دهم ولي 
ســایر منابع را هم مي بینم. ایشان آیین 
انجمن حســابدارن خبره  رفتار حرفه اي 
انگلســتان و ویلز را کلمه به کلمه خواندند 
و اخــالق اتحادیه ی اروپــا را هم مطالعه 
کردند. نکاتي که بــه درد ایران مي خورد 
را آوردند و به آن آیین اخالق فدراسیون 
افزودنــد. حاصل کارشــان آن کتابي بود 
کــه تحت عنــوان اخالق و آییــن رفتار 
حســابداران حرفه ای در نشــریه ی 195 
منتشر شد. اندکي پس از آن که این کتاب 
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به بازار عرضه شــد آقاي ملک آرایي دبیر 
کل جامعه شــد. آقاي ملک آرایي و آقاي 
علي مدد از دوســتان و همرزمان قدیمي 
بودنــد. بارها و بارها آقــاي ملک آرایي از 
آقاي علي مدد درخواست کردند که آیین 
رفتــار حرفه اي جامعه را بنویســند. حاال 
دیگر پایه اي هم وجود داشت ازجمله آن 
ترجمه و تألیفي که خودشــان انجام داده 
بودند به اضافه ی نسخ جدید تر آیین رفتار 
حرفه اي فدراسیون بین المللي حسابداران. 
چون آقاي علي مــدد فوق العاده پایبند به 
اصــول و اخالق بودند اولیــن حرفي که 
زدنــد این بود که ابتدا برویم از ســازمان 
حسابرســي اجازه بگیریم تا بتوانیم از آن 
کنیم.  اســتفاده  کارمان  براي  کتاب شان 
یعني کتابي که خودشان دست اندر کارش 
بودند. دوم این که برویم از فدراسیون براي 
ایــن کار اجازه بگیریم و بعد هم ترتیباتي 
را بــراي انجام این کار پیشــنهاد کردند. 
متأســفانه عمرشــان وفا نکرد. ولي آقاي 
ملک آرایي کوتاه نیامد. یک موضوع دیگر 
هم پیش آمد. تحریم ها ســبب شد که ما 

در پرداخت حق عضویت مان به فدراسیون 
دچار مشــکل شــویم. نامه نگاري کردیم. 
آن ها موافقت هایي کردند. ما در ذهن مان 
این بود که حق عضویت ها را ذخیره کنیم 
تا یک روزي بــه آن ها پرداخت کنیم. در 
ســال 2010 بنا به مأموریتي من و آقاي 
علوي به کنگره ی جهاني حســابداران در 
آفریقاي جنوبي براي شــرکت در شوراي 
فدراســیون رفتیــم. صحبت هایــي را با 
مسئوالن فدراسیون مطرح کردیم و آن ها  
پیشــنهادي به ما ارائه کردند. گفتند شما 
مي توانید پروژه اي را تعریف و پروژه را به 
مــا منعکس کنید. اگر مــورد قبول و در 
ما  بود  فدراسیون  راستاي سیاســت هاي 
به شــما اجازه مي دهیم شما آن پروژه را 
به جاي پولــي که بابت حق عضویت باید 
بدهید اجرا کنید. بالفاصله پس از بازگشت 
به ایران مکاتبه و پیشنهاد کردیم که آیین 
رفتار حرفه اي سال 2012 آن ها را ترجمه 
کنیــم و آن ها هم پذیرفتنــد. نتیجه اش 
کتاب »آیین اخالق و رفتار حرفه اي براي 
حسابداران حرفه اي« چاپ 1393 جامعه 
بود. هم زمان آقاي ملک آرایي مصّر بودند 
که مي شود از همین متن براي آیین رفتار 
حرفه اي جامعه اســتفاده کرد. در نتیجه، 
ایشــان یک کار گروه تشــکیل دادند که 
بشــود زیرمجموعه ی کارگروه آیین رفتار 
حرفــه اي و تقریباً حــدود 80 درصد کار 
انجام شــده بود تا این کــه تغییراتي در 
جامعه رخ داد و آقــاي ملک آرایي رفتند 
و این کار معوق باقي ماند. ســال 1395 
آقــاي علوي دبیر کل شــدند. بنا بر یک 
ضــرورت از بنده دعوت کــرده بودند در 
نشســتي که افراد برون مرزي هم در آن 
بودند حاضر شــوم. در پي این نشســت 
ایشان پیشــنهاد کردند که در آیین رفتار 
حرفه اي به آن ها کمک کنم. حاال دیگر ما 
با نسخه ی 2014 هم روبرو بودیم. وقتي 
شــروع کردم به ترجمه، نسخه ی 2016 
بیرون آمد. تغییرات هم فراوان بود. پس، 
نســخه ی 2016 ترجمه و در سال 1396 
چاپ شد. بنابراین، آن کار نیمه تمام سال 
1392-93 دوباره از اوان سال 1396 پي 

گرفته شد و نتیجه اش کتاب حاضر است 
که در دست انتشار است. 

از آقاي ناصــر رزاق به عنوان دبیر 
تدوین  فرآیند  کارگروه خواهشمندم 

این ویرایش جدید را توضیح دهند.
 ناصر رزاق:

ارباب ســلیماني  آقاي  کــه  همان طور 
فرمودند قبــاًل بخش عمــده اي  از بحث 
آییــن رفتار حرفه اي را بر مبناي نســخه  
بودند. منتها  انجام داده  2012فدراسیون 
کار به دالیلي متوقف شــده بود. در سال 
1395 بر اســاس تصمیمات هیأت مدیره 
مصوب شــد که آیین رفتــار حرفه اي بر 
مبناي آخرین نســخه که ســال 2016 
بود بازبیني و تدوین شــود. همان طور که 
فرمودند در ابتــدا حدود 20 -30 صفحه 
بود. جلســاتي بــا حضور آقایــان کرمي، 
حّجی، زندي، ارباب ســلیماني، ســوادلو، 
مهام، بني فاطمي و بنده تشــکیل شــد. 
اولین جلسات این بود که شکل و شمایل 
کار و نام کتاب مشــخص شود و این که تا 
چه حد نســخه ی 2016 مبنا قرار بگیرد. 
نظرات برخي، هم در داخل کارگروه و هم 
بیــرون آن مبني بر این بــود که در حد 
کتاب قبلي و خیلي خالصه نوشــته شود. 
برخي از دوســتان مصّر بودند که محدود 
باشد و فقط با شرایط جدید بازنگري شود. 
دوستان دیگر هم مدنظرشان این بود که 
کامل باشــد. نهایتاً با بحث و گفتگوهایی 
که انجام شــد به این نتیجه رسیدیم که 
نســخه کامل 2016 فدراســیون مدنظر 
قــرار بگیرد و صرفاً مــواردي که مخالف 
قوانیــن و مقــررات و اساســنامه جامعه 
اســت حذف شــود و البته در مورد آن ها 
هم پیش بیني شــد که بــه صورت کامل 
حذف نشود و متعاقباً در صورت مطابقت 
با شرایط کشــور، مراحل تغییر و اصالح 
مقررات جامعه انجام شــود. نهایتاً مالک 
آییــن رفتار حرفــه اي 2016 بود. قبل از 
این کــه کارگروه تخصصي شــروع به کار 
کند دوســتان بر مبناي نسخه ی 2012 
کار عمــده اي را انجام داده بودند. بعد که 
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نظر بحث هاي حقوقي و مسائل دیگر هم 
مشــکالتي نداشته باشد از مشاور حقوقي 
هم درخواست شد که مطالبي که مطرح 
شده از جنبه ی انطباق با قوانین و مقررات، 
و مقــررات جامعه کنترل شــود. نظرات 
دوستان حقوقي هم در این موضوع دیده 
شد و سپس ویراســتاري ادبي هم شد و 
براي شورا ارسال شد. در شوراي عالي هم 
چون دوســتان نماینده شورا در جلسات 
حضور داشــتند در مدت یکي دو جلسه 
بررسی و تصویب کردند. در 1397/9/14 
آیین  رفتار حرفه اي تصویب شــده توسط 
شــورا جهت تأییــد وزیر امــور اقتصاد و 
دارایي ارسال شد و در یکم دي هم پاسخ 
وزیر آمد و تصویب شد. نهایتاً به نتیجه ی 
نهایــي رســید و االن مراحــل چاپش را 

مي گذراند. این کل فرایند اجرایي بود.

توجه  با  حّجی  آقاي  خواهشمندم 
کمي  نظارت  هیأت  در  به حضورشان 
درباره ی  را  ناظر  مقامات  دیدگاه هاي 
مســائل آییــن رفتــار حرفه اي و 

ضروریات آن توضیح دهند.  
 محمد حّجی:

با سالم خدمت دوســتان در ارتباط با 
سؤال مطرح شده الزم به توضیح است که 

نســخه ی 2016 بیرون آمد توسط آقاي 
ارباب سلیماني ترجمه شد. سپس ترجمه 
با نســخه ی 2012 تطبیق داده شد. کم 
و زیادها مشــخص شد. بندبند کل نسخه 
2016 در کارگروه مطرح شــد. در مورد 
انطباق با قوانیــن و مقررات و هم انطباق 
بــا چارچوب آیین رفتــار حرفه اي قبلي، 
شرایط محیطي، جامعه و این که اجرایش 
امکان پذیر اســت یا نه بحث شد. همه ی 
این موارد در جلســات بحث شد و نهایتاً 
بر مبناي نسخه 2016 تطبیق هایي انجام 
گرفــت و چارچوب اولیــه ی آیین رفتار 
حرفه اي ایران تدوین شــد. بعد از این که 
چارچــوب اولیه ی آیین رفتــار حرفه اي 
تدوین شــد براي نظرســنجي به اعضاي 
شوراي عالي ارائه شــد. البته این کار در 
دو مرحله انجام شد اما به هر حال یک بار 
اواسط کار یک بار هم اواخر کار این اتفاق 
افتاد و براي ناظران شوراي عالي )بورس، 
بانــک مرکــزي و وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی( ارسال شد. دوستان هم نظراتشان 
را دادنــد. بعد از این بر مبناي نظراتي که 
داده شــد تدوین نهایي صــورت گرفت. 
به نظرســنجي عمومي هم گذاشــته شد 
و روي ســایت جامعه هم قرار داده شــد. 
همه ی نظرات لحاظ شــد. براي این که از 

در آیین رفتار فعلی که تا پایان سال جاری 
قابلیت اجراء دارد، ارائه برخی از گزارش های 
حرفــه ای به یــک صاحبــه کار به صورت 
همزمان ممنوع می باشــد. این ممنوعیت 
با اسناد باال دستی جامعه هماهنگ است. 
در آئین رفتار جدید IFAC ممنوعیت ذکر 
شده در مواردی برداشته شده که به دلیل 
مغایرت با اساســنامه ی جامعه، آئین  رفتار 
توسط کار گروه مورد تعدیل قرار گرفت تا 
در صورت اصالح اساسنامه موضوع مجدداً 
در آئین رفتار برقرار گــردد. یکی دیگر از 
تفاوت هــای مهم در آئیــن رفتار جدید با 
فعلی برخورد حســابداران رسمی با عدم 
رعایت قوانین و مقررات توسط صاحبمکار 
)توسط حسابداران رسمی شاغل( و بنگاه 
یا ســازمان )توســط حســابداران رسمی 
غیرشــاغل( می باشــد که بــه ترتیب در 
بخش هــای 225 و 360 آیین رفتار بطور 
کامل تشریح شده است. بخش های مذکور 
رویکردی را مشخص می کند که حسابدار 
رســمی در رویاروئی یا آگاهــای از عدم 
رعایت یا مشکوک به عدم رعایت موادر زیر 

را به کار می بندد:
الف: قوانین و مقرراتی که بر تعیین مبالغ 
با اهمیت و موارد افشاء در صورت های مالی 

صاحبه کار اثر مستقیم دارد و یا 
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ب: ســایر قوانیــن و مقرراتــی که اثر 
مســتقیمی بــر تعیین مبالغ بــا اهمیت 
و مــوارد افشــاء در صورت هــای مالــی 
صاحبه کار ندارد، اما رعایت آن ها می تواند 
در زمینه هــای عملیاتــی کســب و کار 
صاحبه کار، توانایی ادامه ی فعالیت تجاری 
یا پرهیز از جرایم ســنگین نقشی اساسی 

داشته باشد.
با پیش بینی موارد بــاال، آئین رفتار از 
این بابت، هم به استانداردهای حسابرسی 
)بخش 250( و هم بــا آئین نامه اجرایی 
تبصره ی 4 قانون تشکیل جامعه هماهنگ 

شده است. 
یکی دیگر از مواردی که در آئین رفتار 
جدید در ایــن ارتباط پیش بینی شــده 
است و حســابداران رســمی باید به آن 
توجه داشته باشــند، عدم رعایت قوانین 
و مقررات توســط صاحبــه کار و یا بنگاه 
می باشد که با منافع عمومی مرتبط است. 
در این گونه موارد، به حسابداران رسمی 
تکلیف شده است که موضوع را به مراجع 
ذیصالح پیش بینی شده در قانون مربوط 

گزارش کنند.

زنــدي  منوچهــر  آقــاي  از 
این که  بــه  توجه  با  خواهشــمندم 

انطباق آیین  بیش تر در مورد مسائل 
رفتار با قوانین و مقررات مشــارکت 
داشته اند در این مورد صحبت کنند. 
مثــاًل قانون تجــارت قدیمي ما که 
تجاري  فعالیت هاي  بــر  هم  کماکان 
یا بســیاري از قوانین دیگر ما حاکم 
اســت فاقد عناصري است که آیین 
IFAC بر اســاس آن  رفتار حرفه اي 
 corporate مثل  است  شده  تدوین 
governance و حقــوق ذي نفعان. 
این خالءها چه گونــه در آیین رفتار 

حرفه اي جدید پوشانده شده است؟ 
 منوچهر زندي:

دوســتان توضیحات مبسوطي را راجع 
به این که کار از کجا شــروع شد و چگونه 
به سرانجام رســید ارائه دادند. متأسفانه 
انقالب قانون حســابداران رسمي  از  بعد 
که یــک نهاد قانونــي در حرفه ی ما بود 
لغو شد و فاصله اي افتاد بین آن کاري که 
داشت توسط قانون و حرفه انجام مي شد. 
بــا ایجاد ســازمان حسابرســي و تدوین 
اســتانداردهاي حسابرســي خوشبختانه 
در اولین اســتاندارد که استاندارد کنترل 
کیفیت اســت بــه موضوع آییــن رفتار 
حرفه اي به طور رســمي پرداخته شــد. 
نشــریه ی 123 هم که اشاره کردند قبل 

از انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط 
کمیته ی فني سازمان حسابرسي نشر پیدا 
کرده بود به این موضوع اختصاص داشت. 
این نشان دهنده ی اهمیت موضوع بود. بعد 
از تشــکیل جامعه هم همان طور که آقاي 
ارباب سلیماني توضیح دادند اولین آیین  
رفتار حرفه اي توسط شــورا به واسطه ی 
تکالیف و وظایفي که در اساســنامه براي 
شــوراي عالي به عنــوان عالي ترین رکن 
جامعه پیش بیني شــده بود، تدوین شد 
و بالفاصله به تصویب وزیر امور اقتصادی 
و دارایی رســید و به اجرا گذاشــته شد 
که همیــن آیین  رفتاری اســت که االن 
صحبتش بود. به هرحال تغییرات در جهان 
به خصوص در اواخر قرن بیســتم بسیار 
زیاد بود. آن ها همزمان با این تغییراتي که 
در زمینه هاي تکنولوژي، تجارت و روابط 
مختلف انجام مي شــد به موضوع حرفه ی 
خودشان مي پرداختند. متأسفانه ما خیلي 
از این قضیــه عقب بودیم تا این که به هر 
حال با همت دوســتان قرار بر این شــد 
که یک کارگروه تشــکیل شــود. تا آن جا 
که خاطرم اســت در اولیــن کارگروه که 
زمــان دبیر کلي آقاي لطفعلیان تشــکیل 
شــد مبنا هم همین آیین رفتار حرفه اي 
فدراســیون بین المللي گذاشته شد. البته 
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آن موقع هنوز این ترجمه وجود نداشت. 
بعد رسیدیم به این که این ترجمه مبناي 
کار قرار گرفت. مهم ترین چالشــي که در 
این کارگروه وجود داشــت این مســاله 
بود کــه ما بتوانیم مواردي را که در آیین 
رفتار حرفه اي فدراسیون پیش بیني شده 
بود با اسناد باالدســتي که جناب حجي 
اشــاره کردند مطابقت دهیم. در اســناد 
باال دســتي  ما مهم ترین سند بعد از ماده 
واحده قانون چگونگي استفاده از خدمات 
تخصصي حســابداران ذي صالح به عنوان 
حســابداران رسمي، اساسنامه ی جامعه و 
آیین نامه ی تبصره ی 4 اســت. در نتیجه 
مــالک و چارچوبي که ما بــراي تطبیق 
این آیین رفتار با مقــررات خودمان قرار 
دادیم عمدتاً این دو سند بود. اگر بخواهم 
مثال بزنم در بند ه ماده ی 1 اساســنامه 
محدودیتــي براي انجام کار حسابرســان 
قائــل شــده اند مبني بر این کــه ما حق 
نداریم به عنوان حسابدار رسمي هم زمان 
آن خدمات پنج گانه را به صاحب کارمان 
که در ماده ی 1 به تفصیل ازشان یاد شده 
ارائه دهیــم. در صورتي که در آیین رفتار 
حرفه اي فدراســیون بین المللي ما متوجه 
شــدیم که ارائه ی ایــن خدمات همزمان 
مواجه با اشکال نیست و پیش بیني شده و 
نهایتاً آن جا اشاراتي که شده مبني بر این 
است که تهدیداتي که ممکن است در این 
زمینه براي حسابدار حرفه اي پیش بیاید 
چیســت و در مقابل آن چه راهکارهایي 
براي کاهش این تهدیدها را حســابداران 
حرفه اي باید مورد توجه داشته باشند که 
آن اصول بنیادي را نقض نکند. ولي خب 
ما با توجه به آن اســنادي که اشاره کردم 
نمي  توانســتیم این مــوارد را بگنجانیم. 
عالوه بر این یک ســري خدمات در آیین 
رفتار حرفه اي فدراسیون پیش بیني شده 
بود که جــزو خدماتي نیســت که براي 
حســابداران رسمي در ایران در اساسنامه 
و آیین نامه ماده ی 4 تعریف شــده باشد. 
در نتیجه ســعي بر این قــرار گرفت که 
فعاًل این موارد را به دلیل این که با اسناد 
باالدســتي مان تناقضي به وجود نیاید در 

این آیین رفتار حرفه اي که از ابتداي سال 
1398 الزم االجرا خواهد بود حذف کنیم. 
با این نگاه که پیشــنهاد اصالح اساسنامه 
و آن اسناد باالدستي به مقامات ذي صالح 
داده شود که در صورتي که اصالحاتي در 
آن هــا انجام بگیرد بتواننــد در این آیین 
رفتار بازنگري کنند. در نتیجه همان طور 
که عرض کردم مهم ترین چالش این بود 
که ما نمي توانستیم به این موارد بپردازیم. 
مثاًل آن جا تعییــن امین اموال پیش بیني 
شــده در صورتي که ما در ایران شــاید 
برایمان امکان پذیر نباشد یا مواردي دیگر 
مثــل این که در آن آییــن رفتار، پذیرش 
مدیریــت صاحب کار بــه نوعي در بعضي 
موارد مجاز شناخته شده در صورتي که ما 

حق چنین کاري را در داخل نداریم.

خواهش  کرمي  حســن  جناب  از 
تشریح  را  خودشان  نظرات   می کنیم 

بفرمایند. 
 حسن کرمي:

همان گونه که مستحضر هستید محور 
بحث اینجانب تفــاوت آیین رفتار جدید 
سال 1397 در مقایسه با آیین رفتار قبلي 
دیدگاه  از  اســت.  مصوب 1382/11/28 
شــکلي و ظاهري، اندازه، تعداد صفحات 
و تعداد بندهاي شماره گذاري شــده آیین 
رفتار جدید نســبت به آییــن رفتار قبلي 
افزایش چشــمگیري را نشان مي دهد. به 
طوري که تعداد صفحات از 25 صفحه به 
201 صفحــه یعني حدود 6 برابر و تعداد 
بندهاي شماره گذاري شــده از 32 بند به 
466 بنــد یعني حــدود 15 برابر افزایش 
یافته اســت. علت چنین افزایش  وجهي 
عالوه بر بســط و شــرح الزامات مندرج 
در آیین رفتار قبلي ناشــي از مواردي به 
شــرح زیر بود: مورد اول طبق فهرســت 
آیین رفتار افزایش چشــمگیر در تعاریف 
اســتعاري اصطالحات و واژه هاي به کار 
گرفته شده از 10 واژه به 46 واژه به دلیل 
افزایــش کیفي در طــرح مطالب مندرج 
در آیین رفتار جدیــد و همچنین به روز 
شــدن مطالب بر اساس اســتانداردهاي 

حسابداري و حسابرسي منتشر شده بعد 
از 15 ســال بود که از تصویب آیین نامه 

قبلي مي گذشت. 
دومیــن مطلب که شــاید بتوان گفت 
است  تعیین کننده  و  بســیار خالقیت آور 
ایجــاد چارچوب هــاي نظــري جهــت 
شناســایي، ارزیابي و برخورد با خطرهاي 
ناقض اصول بنیادي و اســتقالل حسابدار 
رســمي و همچنیــن، بــه کارگیري این 
چارچوب ها در انجام فعالیت هاي حرفه اي 
و عملیات کســب و کار و عملیات شغلي 
و کســب و کار دســت اندرکاران اســت. 
مي تــوان گفت این نکته بــه عنوان یک 
شــاه کلید جهت استخراج انواع مخاطرات 
توســط حســابداران رســمي اســت تا 
خودشــان بتوانند در شناسایي و ارزیابي 
و برخــورد با خطرات بر اســاس قضاوت  
حرفه ای تصمیم گیري کنند. البته در این 
قضاوت هاي حرفــه اي باید این موضوع را 
در نظر بگیرند که شــخص منطقي و آگاه 
باید با در نظر گرفتن همه حقایق و شرایط 
خاص موجود و در دســترس حســابدار 
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رسمي به احتمال زیاد به این نتیجه برسد 
که با به کارگیــري تدابیر مخاطرات رفع 
مي شود یا به گونه اي به سطح پذیرفتني 
کاهش مي یابد کــه رعایت اصول بنیادي 
خدشــه دار نشــود. ضمن این که در آیین 
رفتار جدید رویکــرد مبتني بر چارچوب 
نظري چنین تشریح شده است که شرایط 
و وضعیت هایي که حسابداران رسمي در 
آن کار مي کنند ممکن اســت مخاطرات 
خاصــي را بــراي رعایت اصــول بنیادي 
ایجاد کنــد. بیان همــه ی وضعیت هایي 
که چنین مخاطراتــي در آن وجود دارد 
و مشــخص کــردن اقدام مناســب براي 
رفع هر یک از آن ها امکان پذیر نیســت. 
افزون بــر این تفاوت ماهیــت و نوع کار 
مي توانــد مخاطــرات متفاوتــي را ایجاد 
کنــد که نیازمند تدابیر ایمن ســاز خاص 
براي رفع آن هاست. از این رو آیین  رفتار 
جدید در ارتباط با رعایت اصول بنیادي و 
استقالل، چارچوب هایي را ارائه نموده که 
حسابدار رسمي را به شناسایي، ارزیابي، و 
برخورد بــا خطرهاي موثر در مورد اصول 

بنیادي و اســتقالل ملزم مي کند. رویکرد 
مبتني بر چارچوب نظري به حســابداران 
رســمي در رعایت الزامــات آیین رفتار و 
ایفاي مســئولیت آنان یاري مي رســاند. 
همچنین نمونه هاي گوناگوني از شــرایط 
پدیدآوردنــده براي نقض اصول بنیادي و 
اســتقالل را مطرح مي کند و مي تواند در 
مواردي که یک وضعیــت خاص به طور 
صریح منع نشده اســت حسابدار رسمي 
را از نتیجه گیــري مبني بــر مجاز بودن 
آن بــاز دارد. ضمن این کــه در آیین نامه 
رفتار جدیــد کاربرد چارچوب هاي نظري 
ذکر شده نیز به تفضیل توصیف شده است. 
موضوع سوم تفاوت همان گونه که آقاي 
حجي اشــاره کردند تخصیص بخش هاي 
جداگانــه اي در ارتبــاط بــا چگونگــي 
برخورد بــا موارد عدم رعایــت قوانین و 
مقررات توســط حسابداران رسمي شاغل 
و حســابدار رســمي شــاغل در بنگاه یا 
سازمان مي باشــد که این موضوع نیز در 
بخش هاي 225 و 360 آیین رفتار جدید 
ذکر شده اســت. همان گونه که در آیین 
رفتار جدید آمده اســت حسابدار رسمي 
شاغل در بنگاه یا سازمان ممکن است در 
جریان انجام فعالیت هــاي حرفه اي براي 
کارفرما با مــوردي از عدم رعایت قوانین 
و مقررات روبرو شــود یا موردي مشکوک 
به عدم رعایت قوانین و مقررات به آگاهي 
وي برســد. هــدف این بخش مشــخص 
کردن موقعیت حسابداران رسمي هنگام 
رویارویــي با ایــن موارد عــدم رعایت یا 
مشکوک به عدم رعایت قوانین و مقررات 
و همچنین راهنمایي حســابداران رسمي 
در ارزیابــي آثــار موضــوع و راهکارهاي 

ممکن براي برخورد با آن است. 
چهارمیــن و مهم ترین تفــاوت آیین 
رفتار قدیم و جدید، اســتاندارد استقالل 
اســت که به تفصیل در آیین رفتار جدید 
در دو بخــش 290 و 291 در 81 صفحه 
یعنــي حدود 41 درصد از کل آیین رفتار 
جدید به آن پرداخته شــده اســت. این 
موضوع همان طور که در خود آیین  رفتار 
شــرح داده شــده در دو بخش استقالل 

در خدمات حسابرســي و بررسي اجمالي 
آمده که موضوع بخش 290 اســت و به 
الزامات مربوط به استقالل در حسابرسي 
و بررســي اجمالي مي پــردازد که منظور 
خدمــات اطمینان بخش اســت و در آن 
حسابدار رسمي شاغل درباره صورت هاي 
این گونه خدمات  اظهار نظر مي کند.  مالي 
شــامل حسابرسي و بررســي اجمالي به 
منظور ارائــه ی گزارش درباره مجموعه ی 
کامل صورت هاي مالي یا یک صورت مالي 
است. بخش دوم که در ارتباط با استقالل 
در ارتباط با سایر خدمات اطمینان بخش 
است به الزامات مربوط به استقالل در آن 
دســته از خدمــات اطمینان بخش مانند 
گزارش هاي افزایش سرمایه، صدور اوراق 
مشــارکت، بودجه، گزارشات آتي و نظایر 
آن مي پردازد که حسابرســي یا بررســي 

اجمالي نیست. 

به طور  حاضران در میزگرد حاضر 
مختصر مباحث و نظرات خودشــان 
را مطرح کردند. لطفــًا در دور دوم 
کنید.  را مطرح  تکمیلــي  بحث هاي 
چنان که مستحضر هستید در 1880 
حســابداري  حرفه اي  انجمن  اولین 
ایجاد شــد. بعد از چند سال تصمیم 
حرفه اي  رفتــار  آیین  یک  گرفتند 
تنظیم کننــد. گمان مي کنم در ابتدا 
4-5 صفحه بوده و رســیده تا امروز 
که بالغ بــر صدها صفحه آیین رفتار 
حرفــه اي داریم و قاعدتًا اســناد و 
ادبیات گسترده اي که ناظر بر تعیین 
و  بوده و اســناد  این آییــن رفتار 
این  ذیل  در  که  گسترده تري  ادبیات 
آیین رفتار تهیه شده به وجود آمده 
اســت. اما وقتي بــه واقعیت دنیاي 
امروز نگاه مي کنیم مي بینیم با وجود 
این که IFAC هر ســال در این مورد 
تجدید نظر مي کند متأسفانه هر سال 
هم به شــکل وحشتناك و تصاعدي 
فساد گســترش پیدا مي کند. اخیراً 
گزارشی می خواندم که چگونه برخی 
نقش  در  بزرگ حسابرسی  مؤسسات 
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دارم براي اولین بار این موضوع را در ایران 
مطرح کردم و واقعــاً هم ترجمه اي ندارم 
برایش )هشداردهي ، سوت زني، افشاگري( 
در ایران تعبیر بــه خبرچیني مي کنند و 
حتــي ضد اخالق مي داننــد. در جامعه ی 
ما فکر مي کنند خبرچیني به هر شــکلي 
ضداخالق است. اگر شما ببینید پیکره ی 
ســازماني که از آن حقــوق مي گیرید را 
شــخصي به نحــوي مي لرزانــد موظفید 
خبــر بدهیــد. در مورد مســئولیت هاي 
اجتماعــي هم این موضوع مطرح اســت. 
بــه عبارت دیگر من معتقدم که افشــاي 
بي اخالقــي به اندازه ی افشــاي با اخالقي 
مهم اســت. عرض هم بکنم که ما چیزي 
به اســم اخالق بد و اخالق خوب نداریم. 
یا بي اخالقي اســت یا اخالقي. چیزي به 
اســم فرهنگ بد و فرهنگ خوب نداریم. 
یا بافرهنگي است یا بي فرهنگي. بنابراین 
خوب و بدش انتســاباتي اســت که ما به 
 whistleblowing آن مي دهیم. امــروز
تیــغ دو لبه شــده، چیزي که اســمش 
در ایــران ارتقاي ســالمت اداري اســت 
تیغ دولبه شــده اســت. یعني شما به هر 
شکلي که اســتفاده کنید دســت تان را 
مي برد و همیشه تحت این خطر هستید. 
چرا؟ چون فکر مي کنید این یک مســاله 

چند ملیتي  شــرکت هاي  به  مشاور 
آزاد  کمک مي کنند کــه در مناطق 
اقتصادي که معاف از مالیات هستند 
شعبه بزنند و بتوانند پول شویي کنند 
و سودشــان را کم تــر از حد واقعي 
نشــان دهند و ... به مــوازات این 
قوانین  تاریخ  در  هیچ وقت  ما  مساله 
و مقررات مان این قــدر قوانین ناظر 
به  لطفًا  نداشتیم.  اخالقي  سالمت  بر 
این سؤال هم پاسخ دهید که چرا به 
رغم این پیشرفت در تدوین قوانین و 
مقررات، این اضمحالل و فروپاشی را 

در عمل مي بینیم. 
 رمضانعلی رؤیایي:

به نظــر مــا معلم ها به جــاي این که 
قیاســي نــگاه کنیــم اتفاقا بایســتي از 
این جا شــروع کنیم که واقعاً نگاه فلسفي 
و تفکر خردورزانه به این جریان داشــته 
باشیم که چه شــده که به قول شما این 
همه بي اخالقي در حال نشــو و نما است. 
مگر قبــاًل که ابزار آییــن رفتار حرفه اي 
نبــوده این اتفاق نمي افتاده اســت؟ االن 
به نظر مي رســد تعداد آیینه هاي تمام نما 
زیاد شــده اســت. این آیینه هاي تمام نما 
غیرقابل انکارند. شــما مالحظه بفرمایید 
کــه whistleblowing که بنده افتخار 

از   Whistleblowing است.  غیراخالقي 
حوزه ی حسابداري شــروع شد ولي االن 
به حوزه ی سیاســت رسیده است. شوراي 
کمیســیون عالــي اروپا یــک دپارتمان 
درســت   whistleblowing بــزرگ 
کــرده که کلیه ی خالف هاي سیاســي و 
اســتانداردهاي رفتاري و اخالقي و ... را 
گزارش کرده و رســانه ها و مطبوعات هم 
در غرب منتظرند یک چنین اتفاقي بیفتد 
و آن را با شدت منعکس کنند و آن چنان 
با ایــن دپارتمان همــکاري مي کنند که 
طبق اندازه گیري هایي که انجام شده اگر 
درســت بگویند، تعداد و کیفیت و مقدار 
خالف ها کاهش پیدا کرده است. هرچند 
ممکن است اطالعاتي که مي دهند کاهش 
پیدا کرده باشــد. به هر حال همیشه یک 
راهي وجود دارد بــراي این که آدم بتواند 
ناســالمتي کنــد. whistleblowing با 
این کــه در دنیا خیلي مهم شــده هنوز 
در کشــور ما پا نگرفته اســت. نمي دانم 
آیین نامه ی سالمت اداري چقدر مي تواند 
به این موضوع کمک کند. ولي احساســم 
این اســت که در این آیین رفتار حرفه اي 
صغــرا و کبرا ها یا جــزء و کل ها اول کار 
مطالعه نشــده است. سؤال شما مبتني بر 
این موضوع است. فســاد به این دلیل تا 
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این حد زیاد شده چون ما نیامدیم تعریف 
 whistleblowing ایــران  در  کنیم که 
داشته باشــیم. بررســي نکردیم که اگر 
بخواهیم این موضوع را در ایران داشــته 
باشــیم باید چه کنیم که جا بیفتد و چه 
کنیم که به نان بري، پرونده سازي، زیر پا 
خالی کردن، زیــر آب زدن، خبرچیني و 
صفت هاي بد متهم نشــویم. در حالي که 
به حق است اگر جایي دمل چرکین وجود 
داشته باشد باید خشــکش کرد. بدترین 
چیز پوشــاندن زخم است. در فرهنگ ما 
پوشــاندن این جور چیزها در واقع اخالق 
است. یعني من در ســازمان خودمان به 
عنوان یک کارگر و یک کارمند همیشــه 
فکــر مي کنم که به من چــه بروم بگویم 
در این شرکت این خســارت زده شده و 
نــان فالني را ببرم. تفکــر ضدکارفرمایي 
یک ویژگي فرهنگي ماست. در مقایسه ها 
و تطابیــق بین IFAC و آن چــه در ایران 
وجــود دارد مــا برخوردهــا و معضالت 
و کریدورهــاي فرهنگي مــان را مطالعه 
نکردیم. احســاس مي کنــم درباره ی این 
کریدورهاي فرهنگي بحث نشــده که این 
سؤاالت پیش مي آید. ما باید بررسي کنیم 
که چرا یک چیز در دانمارک غیراخالقي 
اســت، در ایران اخالقي اســت و در هند 

نیمه اخالقي اســت و در آمریــکا به طور 
مطلق غیراخالقي؟ مــا چنین تفکري در 
آیین رفتار حرفه اي نداشــتیم و حق هم 
داشتیم چون آقایاني که این کار را کردند 
دیدند که اگر با شــتاب سر این ماجرا را 
نبندند ممکن اســت خیلــي افتضاحات 
دیگري پیش بیایــد. پس با عجله گفتند 
فعاًل این را ببندیم که بدتر از این نشــود 
و حق هم داشتند. چون اگر مي خواستند 
بنشــینند و به صورت بنیادي و قیاســي 
مطالعه کنند معلوم نبود چه بالیي ســر 

حرفه مي آمد. 
آیا اگر از جلســه ی امروز بیرون رفتیم 
شــمایي وجود دارد- اعــم از این که عضو 
جامعه باشــم یا نباشــم- که  به استقالل 
آیین رفتار حرفه اي فکــر کنیم؟ اگر این 
الزام وجود دارد کــه باید این کار را انجام 
دهیم آن موقع به چه چیزي نیاز اســت؟ 
اگــر این نیــاز را تعیین کنیــم آیا قضیه 
تمام است؟ بایســتي برویم به صورت ریز 
نگاه کنیم که آیین رفتــار حرفه اي ما در 
حرفه و اقالم خــود چگونه باید کار کند و 
چگونه باید منطبق شــود. چون معموالً ما 
سه شــکل دیلما dilemma و دوراهي در 
اخالق حرفه اي مان داریم. یکي وقتي است 
که ما حسابدارها با کارفرماي فاسد طرف 

مي شــویم. دوم وقتي که با همکاران فاسد 
طرف مي شویم  و سوم وقتي که با کمبود 
قوانین طرفیم و بنابرایــن دیلما به وجود 
مي آید. آیا ما الزم اســت که به این مسائل 
بنیادین و فلســفي و تفکر آمیز بپردازیم یا 
نه باز هم عجله داریــم براي این که زودتر 
جلوي فساد را بگیریم؟ یعني بهتر است که 
فعاًل یک دمل را قطع کنیم تا بعد این کار 
انجام شــود یا هر دو کار را هم زمان انجام 
دهیــم؟ باید تعیین کنیم کــه چه نکاتي 
را باید مطالعه و کشــف کنیــم و در این 
تطبیق مطمح نظر قرار دهیم. اگر این کار 
را کردیم آیا اجماع نزدیک به اطالق همه 
که منظورم شوراي عالی جامعه است الزم 
است یا نه موضوع این قدر مبرهن است که 
کارگروه خودش مي داند که این مســائل 
باید مطالعه و تحقیق شود و در این تحقیق 
براي تطبیقش یک راه حلي اتخاذ شــود و 
اســمش را بگذاریم بومي کردن یا تطبیق 
دادن. آن وقت اگر این مساله تعیین شد ما 
مي توانیم بنشینیم و بحث هاي زیربنایي و 
نظــري و کاربردي را باهــم ممزوج کنیم. 
آن گاه این مي شود مفهوم  ملي یا اسالمي 
یــا ایراني ما براي پشــتیباني از آییني که 
مبتني بر اخالق حرفه اي خودمان اســت. 
اگر این ها الزم باشــد دورنماي کار تغییر 
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مي کند و بزرگ مي شود. شاید هم شرایط 
ایجاب کند که دورنما بزرگ شود. شاید هم 

شرایط براي این حرف ها مهیا نباشد. 
ما واقعــاً در مقابــل ذي نفعان مان که 
طیف وســیعي هســتند مســئولیم. کل 
جامعه در وهلــه ی اول اهمیت قرار دارد. 
ما حسابداران امروز اول نسبت به جامعه 
مســئولیم. مــن در کنفرانس هــا حرفي 
مي گویم که اول تعجب مي کردند و بعدش 
کمي عادت کردند: شاید تفکر پست مدرن 
جوابگوي نیازهاي مــا در اخالق و رفتار 
حرفه اي باشــد. تفکر پست مدرن هم یک 
تفکــر کاماًل اجتماعي و انســاني اســت. 
یعنــي نه بــراي پارلمان اســت نه براي 
رییس جمهور اســت نه براي عده خاصي. 
بلکه حرفه ی حســابداري را نســبت به 
جامعه بسیج مي کند. نمي خواستم طوفان 
ذهني ایجاد کنم فقط خواستم بگویم اگر 
از این جلسه رفتیم آیا یک لیستي هست 

که بشینیم راجع به آن فکر کنیم یا نه؟

 عباس ارباب سلیماني:
بودم  گرفته  تصمیــم  اتوماتیــک  من 
از برخي فرمایشــات آقــاي دکتر رؤیایی 
ُحسن استفاده کنم و ایشان رسماً مجوزش 
را به من دادند. چون یک سؤال را مستقیم 
از من پرســیدند. من ســعي مي کنم آن 
سؤال را پاسخ دهم. نظر شخصي من این 
اســت که همان طور که آقاي دکتر اشاره 
کردند ما مســئولیت اجتماعي داریم. در 
حقیقت کل حســابداران وظیفــه دارند 
هرگونه کم و کاســتي را که فکر مي کنند 
در آیین رفتار وجود دارد تذکر دهند. در 
نتیجه به تعداد افراد لیست وجود دارد. از 
دید شــما ممکن است یک چیزي خالف 
باشد و ناهماهنگي و نارسایي ایجاد کند و 
از دیــد من یک چیز دیگر. بله به نظر من 
این کاري که این کارگروه انجام داده یک 
شروع اســت. من اسمش را فونداسیون و 
پایه مي گذارم. االن پایه ها گذاشــته شده 
اســت. با نشــر این آیین رفتار حرفه اي 
کار شروع شــده و روي آن باید با نظرات 

گوناگون تا ثریا بنا ساخته شود.

در صحبت هــاي قبلي مطرح شــد که 
هیــچ قانوني به وجود نمي آید مگر این که 
عمل خالفش رخ داده باشــد. در کنارش 
باید افزایش جمعیت را در ســطح جهان 
نه فقط در یک کشــور در نظــر بگیریم. 
ما خودمــان در ایــران مي گوییم همه ی 
قبرســتان ها پر شده در حالي که 50 سال 
پیش در قبرستان ها رفت و آمدي نمي شد. 
یادمــان مي رود کــه افزایــش جمعیت 
چه قدر مي تواند اثر بگذارد. وقتي جمعیت 
اضافه مي شــود خیلي طبیعي اســت که 
ســالیق گوناگون، خواسته هاي متفاوت و 
اندیشــه هاي مغایر یکدیگــر با هم تالقي 
کنند و در نتیجه اگــر تا امروز فقط 4 تا 
کار بد مي شناختیم کار پنجم و ششم هم 
ایجاد شود و باید برایش تدبیري اندیشید. 
و  بین المللــي حســابداران  فدراســیون 
همچنین، کمیته بین المللي استانداردهاي 
حســابداري کــه امروزه اســمش عوض 
شــده و شــده هیأت بین المللي تدوین 
از  اســتانداردهاي حســابداري، متشکل 
افــرادي اســت از اقصي نقــاط جهان از 
کشــورهاي پیشــرفته و نیمه پیشرفته و 
عقب مانده و همه در آن مشــارکت دارند. 
ایــن یکي از علت هایي اســت که نزدیک 
به دو ســال یک بار آییــن رفتار حرفه اي 
فدراســیون تغییر مي کنــد. این موضوع 
سؤال برانگیز است. چرا هر دو سال؟ یادم 
مي آید زماني که تازه کمیته ی بین المللي 
تأســیس  حســابداري  اســتانداردهاي 
شــده بود در ســال 1973 کتابچه هاي 
جمع و جوري را بیرون مي داد تحت عنوان 
استانداردهاي بین المللي حسابداری. آقاي 
دکتر مهــدی تقــوي دورادور در ابتداي 
تأســیس مؤسسه ی حسابرســي سازمان 
صنایع ملي و ســازمان برنامه تعدادي از 
این استانداردهاي بین المللي را پیدا کرده 
بود و داد به مرکــز آموزش که امروزه به 
آن مي گوییم مرکز آمــوزش و تحقیقات 
تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان 
حسابرسي. ترجمه ی بعضي  از آن ها بدون 
احتســاب جلد 4 صفحه قطع رحلی بود. 
در آن استاندارد تقریباً هر راه کار ممکني 

را هم مجاز مي شــمرد. این چیزي است 
کــه در اوایل، اســتانداردهاي بین المللي 
بــود. دلیلــش این بــود کــه کمیته ی 
بین المللي اســتانداردها وقتي یک مقوله 
اســتانداردي پیش مي آمد همه ی جوانب 
را نــگاه مي کرد، مثاًل آفریقایي هم در آن 
هیأت بــود و مســائل آفریقایي را مطرح 
مي کرد و آسیاي جنوب شرقي هم مسائل 
خــودش را مطرح مي کرد یا اســترالیا و 
قاره آمریــکا. آن هیأت خودش را موظف 
مي دانســت که همه را راضي کند. برخي 
از آن اســتاندارهاي دو صفحــه اي امروز 
یک کتابچه ی 40-50 صفحه اي اســت. 
در واقــع موضــوع این قدر توســعه پیدا 
کرده است. آوریل 2018 نسخه ی جدید 
آیین رفتار حرفه اي فدراســیون منتشــر 
شــده است. ما باخبر بودیم اما دیدیم اگر 
بخواهیم سراغش برویم کار خودمان الاقل 
دو ســال دیگر به تأخیر مي افتد. ترجیح 
دادیم با نســخه ی 2016 کارمان را ادامه 
دهیــم. بیش تریــن تغییري هــم که در 
نسخه ی 2018 روي داده شکل و شمایل 
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ارائه ی مطلب اســت. مقوله ی استقالل و 
اســتانداردهاي اســتقالل را آقاي کرمي 
مطرح کردند. من خودم 8-10 سال پیش 
شنیدم که استانداردهاي استقالل چاپ و 
منتشر شده است. نتوانسته بودم پیدایش 
کنم. همیشــه پیش خودم این تردید را 
داشتم که واقعاً استاندارد استقالل چگونه 
اســت. چون هیــأت بین المللــي تدوین 
اســتانداردهاي حسابرســي هیچ چیزي 
تحت عنوان اســتاندارد اســتقالل بیرون 
نــداده بود. در جریان گــروه کاري مان و 
کارهایي که انجام مي دادیم اشاره اي شد 
و مکاتبه اي کردیم. هنگامي که پاســخ را 
دریافــت کردم کاماًل حــس مي کردم که 
نویسنده اش دارد با عصبانیت فریاد می زند 
که استقالل براي خودش استاندارد دارد. 
آن استاندارد در آیین رفتار حرفه اي بخش 
290 و 291 آمده و هر دو هم الزم االجرا 
است. آن جا بود که براي من الاقل روشن 
شد برای اســتقالل، استاندارد وجود دارد 
و کجا مي توانم بــه آن مراجعه کنم. یک 
اشــاره ی دیگر هم به فرمایش آقاي دکتر 

 whistleblowing بکنم. آقــاي دکتر به
یا هشــداردهي اشاره داشتند. ما در آیین 
رفتــار حرفه اي مان چندیــن و چند جا 
به این نکته برخورد کردیم که شــما در 
محیط کارتان اعم از این که یک موسســه 
حسابرسي هستید یا یک شرکت، مقررات 
و تدابیري بیندیشــید کــه اگر عضوي از 
اعضاي مجموعه شما نگراني از بي اخالقي 
کسان دیگر عضو خود این سازمان دارند 
بتوانند این نگراني را بدون ترس از پیامد 
با مقامات ذي صالح مطرح کنند. االن دم 
در ورودي اکثر ســازمان ها و مؤسســات 
یک صندوق شــکایات وجود دارد. بیچاره 
مي شــود اگر یکي از کارکنان آن شرکت 
شــکایتي را داخل آن صنــدوق بیندازد. 
ولــي whistleblowing بانام اســت و 
فرد باید امنیت داشــته باشد. آقاي دکتر 
رؤیایی اشــاره داشتند که بي اخالقي ها را 
باید بیــان و عیان کرد. مــن معتقدم نه 
تنها بي اخالقي ها را بایــد بیان کرد بلکه 
بااخالقي ها را هم باید در بوق و کرنا کرد. 
من تاکنون نشنیدم بااخالقي را بگویند و 
از کســي تعریف کنند که مثاًل این آقا در 
است. آدم خوش اخالقي  سازمان خودش 
خوش اخالقي به معنــاي خنده رو بودن 

نیست بلکه مبادي اخالق بودن است. 

 رمضانعلی رؤیایي:
اخالقــي کــه در حســابداري داریم 
هم تحلیلي اســت، هم هنجــاري، و هم 
کاربــردي. ولــي اخالقي کــه در منابر 
مي گویند این نیســت. اخالق منابر فقط 
یک اخالق دســتوري اســت. ولي این جا 
شــما اگر دســتور بدهید فالني تحقیق 
مي کند و مي گوید این دســتور شما رسا 
و گویا و پاسخ گو و شدني نیست و تحلیل 
مي خواهــد. االن آقــاي ارباب ســلیماني 
گفتنــد whistleblowing را مجبوریم 
انجــام دهیم. من هم عــرض مي کنم که 
محال اســت آیین رفتار حرفه اي ما بدون 
whistleblowing جــواب دهد. این را 
مي گویــم و مي نویســم و تأکید مي کنم. 
ممکن اســت کســي خوشــش نیاید و 

ممکن اســت به نظام فرهنگي و عقیدتي 
ما نخــورد. ولي محال اســت آیین رفتار 
حرفه اي بدون whistleblowing جواب 
دهد. منتها ما باید whistleblowing را 
از حقد و حسد و شخصي نگري دور کنیم 
و کاري کنیم که همان طور که به اخالق 
خوش پــاداش مي دهیم به اخالق بد هم 

توجه داشته باشیم.

 ناصر رزاق:
اخالق عمومي و اخالق حرفه اي مسلماً 
با هــم متفاوتند ولي زیربناي اساســي 
اخالق حرفــه اي اخالق عمومي اســت. 
اگر اخالق عمومي مطرح نباشــد اخالق 
حرفــه اي و آیین رفتــار حرفه اي و همه 
چیز زیر پا گذاشته مي شود. دلیل این که 
این همه فساد و بي اخالقي زیاد  شده این 
اســت که زیربنا اخالق عمومي است. ما 
زیربنا را با توجه به شرایط و محیط و یک 
سري مسائل خوب یاد نگرفته ایم . زیربنا 
مشــکل دارد. مثاًل در دانشگاه به ما اصال 
اخالق یاد نمي دهند، البته به اســتثناي 
این کــه آقاي دکتر رؤیایــي مي گوید در 
دکتــري و فوق لیســانس آغــاز کرده و 
آن هم فقط تئوري محض اســت و هیچ 
بحث اخالقي نیســت. من ممکن است از 
اســتادم الگوهایي به عنــوان اخالق و یا 
حتي بداخالقي بگیرم. هر دو مدل وجود 
دارد. ممکن است مثل لقمان بگوییم ادب 
از بي ادبــان آموختیم. ولي به هر حال به 
صورت ســیتماتیک در دانشــگاه هاي ما 
بحث اخالق مطرح نمي شود. بعد مي آییم 
به جامعه، آن جا هم بــي اخالقي مطرح 
اســت. مثاًل ســازمان تأمیــن اجتماعي 
مي گوید 10 سال بدهي هایت را نداده اي 
بیا به مناسبت فالن موضوع بده و جریمه 
نشــو. ولي نفر دیگري که ده سال مرتب 
قسط داده را تشــویق نمي کند. سازمان 
مالیاتي یک دفعه به یک مناســبت دیگر 
این کار را مي کند و مي گوید کسي که 10 
ســال خالف کرده بیاید به او بخشودگي 
داده ایم. سازمان نظام وظیفه همین طور. 
فرضاً جوان پولداري هســتم و مي خواهم 
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اخالق عمومي کامــاًل نظام نامه داریم. اگر 
در چارچوب دیني بحــث کنیم هر دیني 
نظام نامه براي خودش دارد. پیامبر اســالم 
می فرماید من براي تکامل اخالق برانگیخته 
شــدم. راهکارهایش هم مطرح شده است. 
پــس ما نظام نامه داریــم. مطلب دیگر این 
است که به نظر من در کشورهاي مختلف 
تفاوت اخالق وجود ندارد بلکه تفاوت ارزش 
وجود دارد. اخالق موضوعي الهي است. هیچ 
جاي دنیا نمي گویند دزدي خوب اســت یا 
دروغ خوب اســت یا فساد خوب است. هر 
جــاي دنیا با هر دیني یا حتي بي دین، این 
مبناها وجــود دارد و همه ی این ها در ذات 

بشر وجود دارد. 

 رمضانعلی رؤیایي:
در تاریخ تفکر و فلســفه بحث ارزش  و 
اخالق ماجراي مرغ و تخم مرغ است. در 
 whistleblowing جوامعي مثل آمریکا 
یک ارزش شــده نه ضدارزش. ممکن بود 
یک زماني اخــالق عمومي این موضوع را 
تقبیح کند امــا به تدریج تبدیل به ارزش 
شــد و اخالق عمومي آن بذر را کاشت و 

بزرگش کرد. 

 محمد حجي:

ســربازي نروم و مي گویم آمــده ام پول 
بدهــم و کارت معافیت بخــرم. مي گوید 
اول فراري شو بعد برگرد تا بتوانیم به تو 
بفروشیم. به بانک بدهي هایم را نمي دهم، 
بعد 5 ســال به مناســبت فالن مناسبت 

جریمه را مي بخشند.
پــس هم اخــالق را در دانشــگاه یاد 
نمي گیریم و هــم بي اخالقي را در حرفه 
و جامعه یاد مي گیریم. نتیجه هم چیزي 
بهتــر از این نخواهد شــد. یعني تا وقتي 
با این مــدل جلو برویــم 1000 تا آیین 
رفتار حرفه اي هم بنویسیم چون زیربناي 
اخالقي نداریم بــه درد  نمي خورد. ما در 
حســابداري چیزي داریم به نام رجحان 
محتوا بر شــکل. مثــاًل صورت هاي مالي 
تلفیقــي که تهیــه مي کنیم بــر مبناي 
رجحان محتوا بر شــکل اســت. به نظر 
من بــراي حل مشــکل ما باید تشــکل 
فراگیر حرفه اي داشــته باشیم. تشکل ما 
فوق العاده کوچک اســت. اگر با 1000 یا 
3000 نفر آدم بخواهیم کار کنیم به هیچ 
جا نمي رسیم. شــک ندارم. الزمه اش این 
است که ما یک تشــکل حرفه اي فراگیر 
داشــته باشــیم. فراگیر هم یعني این که 

تمامي حسابداران را پوشش دهد. 
به نظر من پایه، اخالق عمومي است. در 

کل بحثي که آقاي رزاق کردند تقریباً 
درست است ولي من فکر مي کنم اخالق 
یاددادني نباشــد. اخالق ذاتي اســت. هر 
چقدر هم براي یــک فرد کالس بگذارید 
وقتي ســر جایش قرار بگیرد کار خودش 
را مي کنــد. علت افزایــش بي اخالقي در 
جامعه دو ســه مورد است. یکي این که ما 
جرائم مان خیلي ســهل گیرانه است یعني 
برخوردهایمان با بي اخالقي و فساد محکم 
نیســت. یکي دیگر این که  مجري هایمان 
ایراد دارند، یعني آن هایي که قرار اســت 
قوانین را اجرا کننــد. مهم ترین نکته هم 
این است که ما مقررات نداریم. این موارد 
باعث مي شود تخلفات افزایش پیدا کند. 

 حسن کرمی:
بــا توجه به نظارت بیان شــده در این 
جلســه، می تــوان چنیــن نتیجه گیری 
نمــود کــه در واقع پیشــرفت در تدوین 
آییــن نامه های حرفــه ای مانند قوانین و 
مقررات انضباطی، با افزایش ســطح فساد 
و بی اخالقــی ناشــی از اوضــاع و احوال 
اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی جوامع 
پیچیده ی امــروزی و تالش های به عمل 
آمده به منظور مقابلــه و مهار این قبیل 
ناهنجاری ها، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی 
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دارد. شاهد این امر کاهش میزان مقررات 
و تنبیهات انضباطــی )نظیر برخوردها و 
بازداشت های قانونی( در کشورهایی است 
که طبق آمارهــای بین المللی از درجات 
فســاد و بی اخالقــی کم تــری برخوردار 
هستند. عالوه بر این، ِصرف تدوین قوانین 
و مقررات جهــت مقابله با فســاد کافی 
نیست و توفیق در این امر مستلزم تدوین 
و به کارگیری ضوابــط و احکام انضباطی 
مؤثر و متناســب  با شرایط هر جامعه ای 

است.

 منوچهر زندي:
ســؤالي که بــه نظر من بایــد مطرح 
مي شد و نشــد این اســت که اصاًل چرا 
مــا رفتیم دنبــال آیین رفتــار حرفه اي 
فدراسیون بین المللي حسابداران. صحبتي 
که در ابتداي جلســه به آن اشاره کردند 
ایــن بود که چرا خودمــان در واقع  یک 
آیین رفتار حرفه اي را بر اســاس نیازهاي 
جامعــه خودمان بــا توجه بــه مباحث 
مطرح شــده تدویــن نکنیــم. مهم ترین 
دلیلــش این بود که از زماني که جامعه ی 
حسابداران رســمي عضو IFAC شد این 
اجبار برایش وجود داشت که آیین رفتار 
حرفه اي تدوین شــده توسط فدراسیون را 

بــه اجرا بگــذارد. در مقدمه اي که جناب 
ارباب ســلیماني در ترجمــه ی این کتاب 
 IFAC آورده اند به خوبي اشــاره شده که
مي گوید که حداقل هــاي ممکن را تمام 
اعضا یا مؤسســات در خصوص این آیین 
رفتــار حرفــه اي باید رعایــت کنند. در 
مواردي که در کشورهاي مختلف ممکن 
اســت مقررات خاصي وجود داشته باشد 
در آن جــا مي توانــد آن را اجرا نکند ولي 
لغت  باشــد.  باید ســخت گیرانه تر  حتماً 
ســخت گیرانه را به کار برده است. نظرش 
این اســت که اگر جایي قوانین و مقررات 
اجازه نمي دهد که مقررات اصلي را رعایت 
کنید حتمــاً باید به ایــن موضوع توجه 
داشته باشید که مقررات تان سخت گیرانه 
باشــد. به همین دلیل اگر به تفاوت هایي 
که من اشاره کردم بپردازیم مي بینیم که 
ما در ایران داریم خیلي ســخت گیرانه تر 
عمــل مي کنیم تــا آنچه کــه آن طرف 
انجام مي شود. آن فســادي که در انرون 
به وجود آمد ناشــي از همین مســاله ی 
ارائــه ی خدمات همزمان بــه صاحب کار 
بود در حالي که مــا در این جا از ابتدا این 
موضوع را منع کردیم. من مي خواهم این 
نتیجــه را بگیرم که به هر حال چیزي که 
االن تدوین شــده امیدوارم که بتواند پایه 

و اســاس خوبي بشود براي تکمیل موارد 
بعدي. بایــد ببینیم در اجــرا تا چه حد 
مي توانیم موفق شویم تا آیندگان بتوانند 

آن را تکمیل تر کنند. 
امـا در خصوص این که این آیین اخالق 
و رفتار حرفه ای تا چه حد با قانون تجارت 
فعلی و ســایر مقرراتی که عمدتاً از طرف 
سازمان بورس اوراق بهادار تدوین گردیده، 
همسان و یا مغایر اســت باید عرض کنم 
که قانون تجارت ما  بسیار قدیمی است و 
در سال 1311 تصویب گردیده و نهایتاً در 
ســال 1347 در مورد شرکت های سهامی 
خاص و عام اصالحاتــی در 300 ماده در 
قانون تجــارت صورت پذیرفته که تاکنون 
نیز تغییری در آن داده نشده است. ضمن 
این کــه در قانــون مزبور اصــوالً بحثی از 
حسابرســی وجود نــدارد و صرفاً وظایفی 
برای بازرس قانونی شرکت پیش بینی شده 
که به جز مفاد مواد 147، 155 و 156 که 
طی آن ها شــرایط انتخاب اشخاصی را که 
نمی توانند به ســمت بازرس انتخاب شوند 
و نحوه ی تعیین حق الزحمه بازرس توسط 
مجمع عمومی و نهایتاً منع بازرس به انجام 
معامله با شرکت، موردی را نمی توان یافت 
که بتوان آن را بــه موضوع اصول بنیادی 
آیین رفتــار حرفه ای ربــط داد. در مورد 
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بحث راهبری شــرکتی که در حال حاضر 
صرفاً در شرکت های پذیرفته شده در بازار 
اوراق بهادار باید اجــراء گردد، باید عرض 
کنم که در آیین رفتار حرفه ای فدراسیون 
بین المللی حســابداران به این موضوع در 
بخش های مختلف بسیار توجه شده است و 
مواردی را که حسابرس شرکت می بایست 
با کمیته ی حسابرســی یا راهبران شرکت 
در میان گذارد به خوبی تشریح شده است 
ولی متأســفانه در اینجا بایــد تأکید کنم 
کــه علیرغم  این که تشــکیل کمیته های 
حسابرســی و اجرای منشــور حسابرسی 
داخلــی از چندین ســال قبــل از طرف 
سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکت های 
بورسی اجباری شــده است ولی بر اساس 
تجربیات من حداقل در شــرکت هایی که 
من با آن ها مرتبط بوده ام مشــاهده شده 
کــه این کمیته ها صرفاً به صورت شــکلی 
تشکیل گردیده و خروجی مثبتی حداقل 
من از آن ها شاهد نبوده ام. بنابراین اجرای 
بخشــی از موارد پیش بینی شده در آیین 
رفتار حرفه ای که از ابتدای ســال 1398 
برای حسابداران رسمی الزم االجرا خواهد 
بود مســتلزم آن است که شرکت ها نیز در 
مورد انجام حسابرسی داخلی و فعال کردن 
کمیته های حسابرســی گام های اساسی را 

بردارند.

 عباس ارباب سلیماني:
جناب حجی فرمودند اخالق یادگرفتني 
نیست. بچه اي که به دنیا مي آید نه اخالق 
مي شناسد، نه بي اخالقي، نه علم. پس چه 
مي شود که در 5 ســالگي مي گوییم این 
بچه با اخالق است آن یکي بي اخالق است. 
به نظر من اخالق بیش از آن که ژنتیک بر 
آن اثر داشته باشد اکتسابي و یادگرفتني 

است. 
از ایــن که چه کردیم تــا به این آیین 
رفتار رســیدیم، چه کســانی در این کار 
نقش داشــتند، اخالق عمومــی زیربنای 
اصلی اســت، اخالق را دانشــگاه های ما 
آمــوزش نمی دهند، اخــالق حرفه ای یاد 
"اصل  نیســت، جابه جایی کلمات  دادنی 

رجحان محتوا بر شــکل" در حسابداری 
با "رجحان شــکل بر محتوا" در عملکرد 
اخالقی حســابداران رسمی و عامه مردم، 
Whistleblowing، بی اخالقــی آموزی 
سازمان های دولتی و ... و ... و خیلی نکات 

دیگر به تفصیل به میان آمد. 
اینک چه باید کرد؟ با یک استاندارد یا به 
زعم من "مادر استانداردها" روبه روییم که 
در کمتر از پنجاه روز دیگر، "الزم االجرا" 
یعنی همه ی حسابداران رسمی  می شود. 
و شاید همه ی حسابداران ایران باید از آن 
پیروی کنند و آویزه گوششان. می گویند 
"جهل به قانون، رافع مســئولیت نیست" 
پس باید چنان کرد که همه هر چه زودتر، 

از آن با خبر شوند. 
برای آگاهی رسانی در مورد آیین رفتار 
حرفه ای جدید که از یکم فروردین 1398 
الزم االجرا می شود چه کرده ایم؟ در تارگاه 
گذارده ایم؟  نمایش  به  جامعه حسابداران 
با پســت الکترونیک و / یا پیامک خبر را 
به حسابداران رســمی رسانیده ایم؟ چاپ 
کرده و به حسابداران رسمی رسانیده ایم؟ 
برنامه ی آموزشی تدارک دیده ایم؟ این ها 
و پرسش های دیگر مربوط به این موضوع 

نیاز به پاسخ دارد.
 از برخی از پاســخ ها بــا خبرم. حاصل 
این میزگرد در رســانه ی رســمی جامعه 
حســابداران رسمی چاپ و آن مجله برای 
حسابداران رسمی فرستاده می شود. متن 
آیین رفتار حرفــه ای هم اینک در فرآیند 
چاپ اســت که امیدوارم تــا پایان بهمن 
1397 چــاپ و توزیع شــود. زمزمه هایی 
آموزشــی  ســمینارهای  برگزاری  درباره 
آیین رفتار حرفه ای شــنیده ام. همچنین 
شــنیده ام که قرار اســت بــا وزارت علوم 
همفکری و هماهنگی شود. سرانجام آن که 
خوشــبتختانه، آیین رفتار حرفه ای جدید 
در تارگاه جامعه حســابداران، تارگاه مرکز 
آموزش حسابدار رســمی )ماحر( و دیگر 
رسانه های مجازی به نمایش درآمده است.

 محمد حجي:
منظور من اخالق حرفه اي بود. رفتارهاي 

ماست که نشان مي دهد که طرف چگونه 
اســت وگرنه این که بگوییم کســي آمده 
حســابدار رسمي شــده حاال برایش یک 
کالس بگذاریم که اخالق یاد بگیرد نشدني 
است. یعني فرد وقتي وارد جامعه حرفه اي 

شد قبلش ساخته شده است. 

 ناصر رزاق:
در انتها یادي کنیم از مرحوم مصطفی 
علي مدد که مبناي این کار را به هر حال 
ایشان گذاشتند. از آقایان ارباب سلیماني، 
کرمي و زندي و دوســتاني چون ســرکار 
خانم شیرین مشیرفاطمی و آقایان احمد 
ثابت مظفــری و محمد جــم که زحمات 
زیادي از ابتدا کشــیدند تــا آیین رفتار 
حرفــه اي 2012 تهیه شــد و بعد هم از 
اعضاي کار گروه که در آخرین مرحله این 
کار را در ســال 1397 به نتیجه رساندند 

تقدیر و تشکر مي کنیم.

از حضور تمامی دوستان و استادان 
عزیز در این نشست سپاسگزاریم. 
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عبداله آزاد1 - محبوبه کاظمی

اهمیــت  ارزیابــی 
آســتانه ی  تعییــن  و 
آن  بــرای  کّمــی 
پژوهش های  موضــوع 
گوناگونــی بــوده و در مفاهیــم نظری 
اســتانداردهای  مالــی،  گزارشــگری 
حسابرسی  اســتانداردهای  حسابداری، 
و دســتورالعمل های حسابرسی مطرح و 
اخیراً بیش تر به آن توجه شــده اســت. 
با توجه به شــرایط گوناگون واحدهای 
موقعیت هــای  و گســتردگی  تجــاری 
حسابداری  استانداردهای  تصمیم گیری، 
و حسابرســی روش یکنواختــی را برای 
سنجش اهمیت ارائه نکرده اند. در عمل، 
حسابرســان از روش هایی برای سنجش 
اما بین  اهمیــت اســتفاده می کننــد؛ 
زمینه  این  مؤسسه های حسابرســی در 
تفاوت هایی وجود دارد. در این نوشــتار، 
آســتانه ی کّمی اهمیت محاسبه شــده 
با روش مورداســتفاده در ایران و روش 
مؤسسه ی  هشت  توســط  مورداستفاده 

بزرگ حسابرسی مقایسه می شود.

مقدمه
اهمیت و ارزیابی آن یکی از موضوع های 
مهــم و بحث برانگیز گزارشــگری مالی 
و حسابرسی اســت. برخی براین باورند 
کــه ارزیابــی اهمیت، جعبه ی ســیاه2 
حسابرسی است )برنشتاین، 1967، ص 
90 و ادگلی 2014 ص 267(. از دیدگاه 
گزارشــگری مالی، صورت های مالی باید 
ســندی جامع باشــد برای فراهم سازی 
اطالعــات دربــاره ی وضعیــت مالــی، 
عملکرد مالــی و جریان های نقدی یک 
واحد تجاری تا برای اســتفاده کنندگان 
اصلی در تصمیم گیــری درباره ی تأمین 
منابع واحد تجاری، مفید باشد. ازاین رو، 
واحد تجــاری ارزیابی می کنــد که آیا 
اطالعات، بدون در نظر گرفتن دسترسی 
عمومــی به اطالعــات از منابــع دیگر، 
نســبت به صورت های مالــی بااهمیت 
اســت یا خیــر )هیئت اســتانداردهای 
ص   ،2017 حســابداری،  بین المللــی 
12(. مفهوم اهمیت توســط حســابرس 
نیز عالوه بر آن کــه در هر دو مرحله ی 
برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی 

به کار گرفتــه می شــود؛ در ارزیابی اثر 
تحریف های شناسایی شده بر حسابرسی 
و اثر تحریف های اصالح نشده )در صورت 
وجود( بر صورت هــای مالی و همچنین 
در تعییــن نــوع اظهارنظــر در گزارش 
)کمیته ی  می شــود  استفاده  حسابرس 
بخش  حسابرسی،  استانداردهای  تدوین 

320، بند 4، 1397(.
از دیدگاه استانداردهای حسابرسی و 
حسابداری، عدم ارائه یا ارائه ی نادرست 
اقالم در صورتی بااهمیت است که بتواند 
به تنهایــی یا درمجموع، بــر تصمیمات 
اقتصادي استفاده کنندگان که بر اساس 
تأثیر  اتخاذ می شــود؛  صورت های مالي 
بگذارد. اهمیــت، به اندازه و ماهیت عدم 
ارائه یا ارائه ی نادرســت بســتگی دارد 
که با توجه به شــرایط محیطي در مورد 
آن قضاوت می شــود. انــدازه یا ماهیت 
یک قلــم، یا ترکیــب هــر دو، می تواند 
عامــل تعیین کننده باشــد. ارزیابي این 
موضوع کــه آیا عــدم ارائه یــا ارائه ی 
نادرست مي تواند بر تصمیمات اقتصادي 
اســتفاده کنندگان تأثیرگذار و درنتیجه 

مقایسه ی آستانه ی کمی 
اهمیت در سطح صورت های مالی
)ایران و مؤسسه های بزرگ حسابرسی(

ّ
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بااهمیت باشــد؛ مستلزم در نظر گرفتن 
اســت.  اســتفاده کنندگان  ویژگی های 
طبق مفاهیم نظری گزارشــگری مالی، 
"فرض می شــود که اســتفاده کنندگان، 
درباره ی فعالیت هاي تجاري و اقتصادي 
و حســابداري آگاهی معقولــی دارند و 
مایلند بــا تالش منطقــی،  اطالعات را 
مطالعه کننــد." بنابراین، ایــن ارزیابي 
مســتلزم در نظر گرفتن این نکته است 
که چگونه به نحو معقولی مي توان انتظار 
اقتصادي  داشــت که تصمیم گیري هاي 
اســتفاده کنندگاني بــا ایــن ویژگی ها، 
تحت تأثیر قــرار گیرد )کمیته ی تدوین 
استانداردهای حسابداری، استانداردهای 

حسابداری 1، بند 7، 1397(.
طبق بند 2 استاندارد حسابرسی 320 
با عنوان اهمیت در برنامه ریزی و اجرای 
استانداردهای  در  عملیات حسابرســی، 
اهمیت درزمینه ی  حســابداری، مفهوم 
تهیه و ارائه ی صورت های مالی موردبحث 
قرارگرفته اســت. در این اســتانداردها، 
مفهوم اهمیت در قالب موارد زیر تشریح 

شده است:

1. تحریف ها، شامل اطالعات گزارش 
نشــده، زمانی بااهمیت تلقی می شــود 
که به طور منطقــی انتظار رود به تنهایی 
تصمیمات  بــر  بتواند  یــا درمجمــوع، 
اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای 
اثر  اتخاذ می شــود،  مالــی  صورت های 

بگذارد؛
2. قضاوت در مــورد اهمیت با توجه 
به شرایط موجود انجام می شود و تحت 
تأثیــر اندازه یا ماهیت یک تحریف یا هر 

دو قرار می  گیرد؛ و
موضوعــات  دربــاره ی  قضــاوت   .3
بااهمیــت از دیدگاه اســتفاده کنندگان 
صورت هــای مالی، با توجــه به نیازهای 
اســتفاده کنندگان  مشــترک  اطالعاتی 
به عنــوان یک گــروه، شــکل می گیرد. 
اثر احتمالــی تحریف ها بــر تصمیمات 
استفاده کنندگان خاص که ممکن است 
نیازهای اطالعاتی بسیار متفاوتی داشته 

باشند؛ موردتوجه قرار نمی گیرد.
ویژگی های یادشــده مبنای مناسبی 
را برای تعیین ســطح اهمیت توســط 
حســابرس فراهــم می کنــد )کمیته ی 

بخش  حسابرسی،  استانداردهای  تدوین 
320، بند 2، 1397(.

ســطح  در  اهمیــت  باوجوداین کــه 
از معیارهای  مالــی3 یکــی  صورت های 
گزارشــگری  در  مورداســتفاده  اصلــی 
مالی و حسابرسی اســت؛ استانداردهای 
رهنمــود  حسابرســی،  و  حســابداری 
مشخصی را برای ســنجش بخش کّمی 
اهمیت ارائه نکرده اند. طبق مفاهیم نظری 
گزارشگری مالی استانداردهای بین المللی 
گزارشــگری مالــی )2018، بند 2. 11( 
»اهمیت از جنبه های مربوط بودن است و 
ویژه ی واحد تجاری و مبتنی بر ماهیت یا 
اندازه )یا هر دو( اقالمی است که اطالعات 
گزارش مالی واحد تجاری به آن ها مربوط 
اســتانداردهای  هیأت  درنتیجه  اســت. 
بین المللی گزارشگری مالی نمی تواند یک 
آســتانه ی کّمی یکنواخت برای اهمیت 
تعیین کنــد؛ یا از پیش مشــخص کند 
کــه در یک وضعیت خــاص چه چیزی 
می تواند بااهمیت باشــد«. افزون براین، 
طبق اســتانداردهای حسابرسی، تعیین 
ســطح اهمیت توسط حسابرس مستلزم 
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حسابرسی، درصدی از ســود )زیان( قبل 
یا بعد از مالیات، ســود قبل از بهره، مالیات 
و استهالک، سود ناخالص، جمع دارایی ها، 
جمــع درآمدهــا، جمع حقــوق صاحبان 
ســرمایه و جریان های نقــدی عملیاتی را 
برای محاسبه میزان اهمیت به کار می برند. 
نبود اســتاندارد یا راهنمای یکســان برای 
ارزیابی اهمیــت، تفاوت هایی را در تعیین 
آســتانه ی کّمی اهمیت بین مؤسسه های 
حسابرسی ایجاد کرده است. در این نوشتار، 
مبلغ آستانه ی کّمی اهمیت محاسبه شده بر 
اساس روش مورداستفاده در ایران و روش 
مورداستفاده توسط مؤسسه های حسابرسی 
مطرح شــده در پژوهش ایلفســن و میسر 

)2015( مقایسه می شود.
سنجش آستانه ی کّمی اهمیت

در ایــران، مبلــغ اهمیت بر اســاس 

قضاوت حرفه ای اســت )کمیته ی تدوین 
اســتانداردهای حسابرسی، بخش 320، 

بند 3، 1397(.
حسابرســان بخش کّمــی اهمیت را با 
محاســبه آســتانه ی کّمی اهمیت، تعیین 
می کنند و بــرای تصمیم گیری خود به کار 
می برند. حسابرســان معموالً، برای تعیین 
مبلغ آســتانه ی اهمیت، درصدی از برخی 
اقالم صورت های مالی را حساب می کنند. 
برای نمونه، در ایران، حسابرسان آستانه ی 
اهمیت را با ضرب متوســط جمع دارایی ها 
و فروش یا درآمــد در درصدهایی از پیش 
تعیین شده در یک دســتورالعمل )کمیته 
حسابرســی،  دســتورالعمل  تجدیدنظــر 
دستورالعمل حسابرسی، 1382، ص 22(، 
محاسبه می کنند. ایلفسن و میسر4 )2015( 
نشــان داده اند که هشت مؤسسه ی بزرگ 

سازمان  توسط  ارائه شــده  دستورالعمل 
حسابرســی اندازه گیــری مي شــود. در 
اهمیت  مبلغ  یادشــده،  دســتورالعمل 
برای شــرایط عادی بر اساس جدول 1 

پیشنهاد شده است.
در صورت وجود اقالم تهاتر شــده در 
ترازنامه یا درآمدهاي عمده ي دیگري در 
صورت سود و زیان، چنین اقالمي باید به 
جمع دارایي ها و فروش یا درآمد حاصل 
از ارائه ي خدمات افزوده شــود و مبناي 
محاســبه ي اهمیت قرار گیرد )کمیته ی 
حسابرســی،  دســتورالعمل  تجدیدنظر 
دســتورالعمل حسابرســی، 1382، ص 
22(؛ بنابرایــن، در کشــور ما اهمیت با 
استفاده از یک قاعده ی مبتنی بر اندازه5 

تعیین می شود.
ایلفسن و میسر )2015( رهنمودهای 
اهمیــت هشــت6 مؤسســه ی بــزرگ 
حسابرســی را مطالعه کرده انــد. نتایج 
پژوهــش آن هــا نشــان داده کــه این 
مؤسسه ها از مبانی و درصدهای مندرج 
در جــدول 2 برای تعییــن اهمیت در 
سطح صورت های مالی استفاده می کنند 
کــه  می دهــد  نشــان   2 جــدول 
را  مؤسسه های حسابرســی، چند معیار 
برای محاسبه آستانه ی کّمی اهمیت در 
به کار می  برند؛  مالی  ســطح صورت های 
بنابراین، قضاوت حرفــه ای آن ها مبتنی 
بر یک عدد نیست. افزون براین، دامنه ای 
از درصدها برای محاسبه آستانه ی کّمی 
اهمیت به کار برده می شــود. در صورت 
ســود و زیان، آســتانه ی کّمــی اهمیت 
برمبنای درصدی از ســود )قبل یا بعد از 
مالیات، قبل از بهره، مالیات و استهالک 
دارایی های مشهود و نامشهود یا خالص( 
محاسبه می شود. قضاوت درباره ی اهمیت 
برمبنای اثر بر سود، به معنای تهاتر اقالم 
نیست. طبق اســتانداردهای حسابرسی، 
اگر یک تحریف به تنهایی بااهمیت تلقی 
شود، بعید اســت که بتوان آن را با سایر 
تحریف هــا تهاتر نمود. بــرای مثال، اگر 
درآمد به میــزان بااهمیتی بیش نمایی 
شــده باشــد، صورت های مالی به عنوان 

 جدول 1: آستانه هاي محاسبه ي مبلغ اهمیت در سطح صورت های مالي

سطح اهمیت )درصد( متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(

%3 تا 1 میلیارد ریال

نسبت به مازاد 1 میلیارد ریال %2/5 تا 10 میلیارد ریال

نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال %2 تا 100 میلیارد ریال

نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال %1/5 تا 1000 میلیارد ریال

نسبت به مازاد 1000 میلیارد ریال %1 بیش از 1000 میلیارد ریال
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بااهمیتی  به طــور  یک مجموعــه واحد 
گمراه کننــده خواهد بود، حتــی اگر اثر 
تحریــف درآمدها به طــور کامل با بیش 
نمایــی یکســان هزینه ها خنثی شــده 
باشــد. تهاتر تحریف های موجود در یک 
مانده حساب یا گروه معامله خاص ممکن 
است مناسب باشد، اما قبل از نتیجه گیری 
در مــورد این که آیا تهاتــر )حتی برای 
تحریف های بی اهمیت( مناســب است یا 
خیر، خطر وجود سایر تحریف های کشف 
نشده موردتوجه قرار می گیرد )کمیته ی 
تدوین اســتانداردهای حسابرسی، بخش 

450، بند ت-14، 1397(.
در ادامه، نتایج محاســبه و مقایسه ی 
آســتانه ی کّمی اهمیت بر اساس روش 
محاســبه در ایران با هشــت مؤسسه ی 
بزرگ حسابرسی )طبق پژوهش ایلفسن 

و میسر )2015(( ارائه می شود.
مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت

اهمیت، در  مقایسه ی آستانه ی کّمی 

این مقاله با محاسبه و مقایسه ی میانگین 
آســتانه ی کّمی اهمیت 342 شــرکت 
برای ســالهای 1392 تا 1396 )1710 
مشاهده( انجام شــده است. شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس که آســتانه ی 
کّمی اهمیت برای آن ها محاسبه شده، با 

ویژگی های زیر انتخاب شده اند:
1( شــرکت ها از آغاز سال 1392 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده 

باشند؛
2( شــرکت ها تا پایان سال 1396 از 
فهرســت شــرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران حذف نشــده 

باشند؛ و
3( اطالعــات موردنیــاز در رابطه با 

شرکت های نمونه موجود باشد.
جدول 2 نشان می دهد که مؤسسه های 
حسابرسی، دامنه ای از درصدها را برای 
به کار  اهمیت  محاسبه آســتانه ی کّمی 
می برند. در این نوشــتار برای مقایسه با 

آســتانه ی کّمی اهمیت مورداستفاده در 
ایران، بیشینه ی درصد مربوط به هریک 
از اقالم مندرج در جدول 2 استفاده شده 

است.
جدول 3، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شده بر اساس روش 
مورداستفاده در ایران و روش  مورداستفاده 
توســط مؤسسه ی حسابرســی شماره 1 
جدول 2 را نشــان می دهد. مؤسســه ی 
یادشــده برای محاسبه آســتانه ی کّمی 
اهمیت صورت وضعیــت مالی )ترازنامه(، 
جمع دارایی ها و خالص دارایی ها را به کار 
می برد. میانگین آســتانه ی کّمی اهمیت 
محاسبه شده بر اســاس جمع دارایی ها، 
میانگین مبلغ محاسبه شده  از  کوچک تر 
طبق روش مورداســتفاده در ایران است. 
این مؤسســه برای محاســبه آستانه ی 
کّمی اهمیت صورت ســود و زیان، جمع 
درآمد ها، ســود )زیان( قبــل از مالیات و 
ســود قبل از بهره، مالیات و استهالک را 

جدول 2: درصد به کاررفته نسبت به هریک از مبانی، برای تعیین سطح اهمیت توسط 8 مؤسسه  بزرگ حسابرسی )ایلفسن و میسر، 2015(

مبنا
مؤسسه

12345678 )الف(

 )ت(10-5 )ب(10-3  )ب(10-5 )ب(10-5 )ب(10-3 )ب(10-5 )ب(6-5سود )زیان( قبل از مالیات

   )پ(20     سود )زیان( بعد از مالیات

2-21-0/511-10/25-20/5-20/5-0/51جمع دارایی ها
5-10/8-110/5-20/5-30/5-20/5-1/51جمع درآمدها
53-52 3-100/5-3 4-3خالص دارایی ها

سود قبل از بهره، مالیات و استهالک 
5-3  5-2  3/5-32/5-2/5دارایی های مشهود و نامشهود

   2-1    سود ناخالص

3 55-21-101-3  جمع حقوق صاحبان سرمایه
5-3       جریان های نقدی عملیاتی

 2-0/5      جمع هزینه ها

الف: درصدها با توجه به اندازه به کار می روند. برای نمونه، در رابطه با سود قبل از مالیات تا 5 میلیون دالر 6%، برای 10 میلیون دالر بعدازآن 5/75، 
برای 15 میلیون دالر بعد از آن 5/5%، برای 20 میلیون دالر بعدازآن 5/25 و برای مابقی 5 درصد.

ب: مؤسسه، برای شرکت های بورسی و شرکت های فعال در صنایع تحت مقررات خاص، 5 درصد را به کار می برد.
پ: درصد مورداستفاده به واقعیت ها و شرایط بستگی دارد و یک درصد مشخص نسبت به سود قبل یا بعد از مالیات شرکت های سهامی عام مشخص نشده است.

ت: مؤسسه، 5 تا 10 درصد را برای شرکت های سهامی عام به کار می برد.
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بــه کار می برد. میانگین آســتانه ی کّمی 
اهمیت محاسبه شــده بر اســاس جمع 
درآمد ها نیــز کوچک تر از میانگین مبلغ 
محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در 

ایران است.

آستانه ی  مقایســه ی  نتایج  جدول 4، 
کّمی اهمیت محاسبه شده بر اساس روش 
مورداستفاده در ایران و روش مورداستفاده 
توســط مؤسسه ی حسابرســی شماره 2 
جدول 2 را نشــان می دهد. مؤسســه ی 
یادشــده برای محاسبه آســتانه ی کّمی 
اهمیت صورت وضعیت مالــی )ترازنامه(، 

جمع دارایی هــا را به کار می برد. میانگین 
آســتانه ی کّمی اهمیت محاسبه شده بر 
اساس جمع دارایی ها، بزرگ تر از میانگین 
مبلغ محاسبه شده طبق روش مورداستفاده 
در ایران است. این مؤسسه برای محاسبه 
آستانه ی کّمی اهمیت صورت سود و زیان، 
جمع درآمد ها، سود )زیان( قبل از مالیات 
و ســود قبل از بهره، مالیات و استهالک 
را به کار می برد. میانگین آســتانه ی کّمی 
اســاس جمع  بر  اهمیت محاسبه شــده 
درآمد هــا نیز بزرگ تــر از میانگین مبلغ 
محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در 

ایران است.

جدول 5، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شــده بر اســاس 
روش مورداســتفاده در ایــران و روش 
مؤسســه ی  توســط  مورداســتفاده 
حسابرسی شــماره 3 جدول 2 را نشان 
محاسبه  برای  یادشده  مؤسسه  می دهد. 
آســتانه ی کّمی اهمیت صورت وضعیت 
مالی )ترازنامه(، جمع دارایی ها و خالص 
دارایی ها یا جمع حقوق صاحبان سرمایه 
را به کار می برد. میانگین آستانه ی کّمی 
اهمیت محاسبه شــده بر اســاس جمع 
دارایی هــا، بزرگ تــر از میانگیــن مبلغ 

جدول 3: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و اولین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح
111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 1

0/537,4981,297,55680107,548جمع دارایی ها
4126,1366,377,37618395,792خالص دارایی ها
1/594,9746,011,6917399,936جمع درآمدها

662,3334,063,3495232,577سود )زیان( قبل از مالیات
334,5832,363,2511126,153سود قبل از بهره و مالیات

جدول 4: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و دومین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح
111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 2

2149,9935,190,222320430,191جمع دارایی ها
2126,6328,015,5889533,248جمع درآمدها

551,9443,386,1244193,814سود )زیان( قبل از مالیات
3/540,3462,757,1261147,178سود قبل از بهره و مالیات

جدول 5: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و سومین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح
111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 3

2149,9935,190,222320430,191جمع دارایی ها
10315,34015,943,44045989,479خالص دارایی ها

10315,34015,943,44045989,479جمع حقوق صاحبان سرمایه
3189,94812,023,38214799,872جمع درآمدها

551,9443,386,1244193,814سود )زیان( قبل از مالیات
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دارایی هــا، کوچک تــر از میانگین مبلغ 
محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در 
ایران اســت. این مؤسسه برای محاسبه 
اهمیت صورت ســود  کّمی  آســتانه ی 
و زیــان، جمع درآمد ها و ســود )زیان( 
قبــل از مالیات را به کار می برد. میانگین 
آســتانه ی کّمی اهمیت محاسبه شــده 
بر اســاس جمع درآمد هــا، بزرگ تر از 
میانگین مبلغ محاسبه شــده طبق روش 

مورداستفاده در ایران است.

جدول 7، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شــده بر اســاس 
ایــران و روش  روش مورداســتفاده در 
مورداســتفاده توسط مؤسسه حسابرسی 
شــماره 5 جــدول 2 را نشــان می دهد. 
مؤسســه یادشده برای محاسبه آستانه ی 
مالی  اهمیــت صورت وضعیــت  کّمــی 
)ترازنامه(، جمع دارایی ها و جمع حقوق 
صاحبان سرمایه را به کار می برد. میانگین 
اهمیت محاسبه شــده  آســتانه ی کّمی 

محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در 
ایران اســت. این مؤسسه برای محاسبه 
اهمیت صورت ســود  کّمی  آســتانه ی 
و زیــان، جمع درآمد ها و ســود )زیان( 
قبــل از مالیات را به کار می برد. میانگین 
آســتانه ی کّمی اهمیت محاسبه شــده 
بر اســاس جمع درآمد ها نیز بزرگ تر از 
میانگین مبلغ محاسبه شــده طبق روش 

مورداستفاده در ایران است.

جدول 6، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شــده بر اســاس 
روش مورداســتفاده در ایــران و روش 
حسابرسی  مؤسسه  توسط  مورداستفاده 
شــماره 4 جدول 2 را نشــان می دهد. 
مؤسسه یادشده برای محاسبه آستانه ی 
کّمــی اهمیــت صورت وضعیــت مالی 
)ترازنامــه(، جمــع دارایی هــا و خالص 
دارایی ها یا جمع حقوق صاحبان سرمایه 
را به کار می برد. میانگین آستانه ی کّمی 
اهمیت محاسبه شــده بر اســاس جمع 

بر اســاس جمع دارایی هــا، کوچک تر از 
میانگین مبلغ محاسبه شــده طبق روش 
مورداستفاده در ایران است. این مؤسسه 
برای محاســبه آســتانه ی کّمی اهمیت 
صورت سود و زیان، جمع درآمد ها، سود 
)زیان( قبل از مالیات، ســود قبل از بهره، 
مالیات و استهالک و سود ناخالص را به کار 
می برد. میانگین آســتانه ی کّمی اهمیت 
محاسبه شده بر اساس جمع درآمد ها نیز 
میانگین مبلغ محاسبه شده  از  کوچک تر 

طبق روش مورداستفاده در ایران است.

جدول 8، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شــده بر اســاس 
ایــران و روش  روش مورداســتفاده در 
مورداستفاده توسط مؤسسه ی حسابرسی 
شــماره 6 جــدول 2 را نشــان می دهد. 
مؤسســه یادشده برای محاسبه آستانه ی 
مالی  اهمیــت صورت وضعیــت  کّمــی 
)ترازنامــه(، جمــع دارایی هــا و خالص 
دارایی ها یا جمع حقوق صاحبان سرمایه 

جدول 6: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و چهارمین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح
111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 4

174,9962,595,111160215,095جمع دارایی ها
394,6024,783,03214296,844خالص دارایی ها

263,0683,188,6889197,896جمع حقوق صاحبان سرمایه
2126,6328,015,5889533,248جمع درآمدها

58,9345,767,9450165,695سود )زیان( قبل از مالیات

جدول 7: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و پنجمین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح

111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 5

5/037,4981,297,55680107,548جمع دارایی ها
5157,6707,971,72023494,739جمع حقوق صاحبان سرمایه

163,3164,007,7945266,624جمع درآمدها
551,9443,386,1244193,814سود )زیان( قبل از مالیات
557,6383,938,7511210,254سود قبل از بهره و مالیات

224,0851,455,207182,197سود ناخالص
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جدول 9: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و هفتمین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح
111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 7

2149,9935,190,222320430,191جمع دارایی ها
5157,6707,971,72023494,739خالص دارایی ها
163,3164,007,7945266,624جمع درآمدها
2111,0897,248,87030500,936جمع هزینه ها

551,9443,386,1244193,814سود )زیان( قبل از مالیات

جدول 8: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و ششمین مؤسسه حسابرسی جدول 2
انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح
111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 6

174,9962,595,111160215,095جمع دارایی ها
5157,6707,971,72023494,739خالص دارایی ها

5157,6707,971,72023494,739جمع حقوق صاحبان سرمایه
163,3164,007,7945266,624جمع درآمدها

20189,69812,063,35615701,420سود )زیان( بعد از مالیات

زیان، جمع درآمد ها و سود )زیان( بعد از 
مالیات را به کار می برد. میانگین آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شده بر اساس جمع 
درآمد ها نیــز کوچک تر از میانگین مبلغ 
محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در 

ایران است.

را به کار می برد. میانگین آســتانه ی کّمی 
اهمیت محاسبه شــده بر اســاس جمع 
دارایی هــا، کوچک تــر از میانگین مبلغ 
مورداستفاده  روش  طبق  محاسبه شــده 
در ایران است. این مؤسسه برای محاسبه 
آســتانه ی کّمی اهمیت صورت ســود و 

جدول 9، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شده بر اساس روش 
مورداستفاده در ایران و روش مورداستفاده 
توســط مؤسســه حسابرسی شــماره 7 
جدول 2 را نشــان می دهد. مؤسســه ی 
یادشــده برای محاسبه آســتانه ی کّمی 
اهمیت صورت وضعیــت مالی )ترازنامه(، 
جمع دارایی ها و خالص دارایی ها را به کار 
می برد. میانگین آســتانه ی کّمی اهمیت 
محاسبه شده بر اســاس جمع دارایی ها، 
بزرگ تر از میانگین مبلغ محاسبه شــده 
طبق روش مورداســتفاده در ایران است. 
این مؤسسه برای محاســبه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت صورت ســود و زیان، جمع 
درآمد ها، ســود )زیان( قبــل از مالیات و 
جمع هزینه هــا را به کار می برد. میانگین 
اهمیت محاسبه شــده  آســتانه ی کّمی 
بر اســاس جمع درآمد هــا، کوچک تر از 
میانگین مبلغ محاسبه شــده طبق روش 

مورداستفاده در ایران است.
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اســت که جریان های نقدی عملیاتی را 
برای محاسبه اهمیت به کار می برد.

نتیجه گیری
قضــاوت دربــاره ی  آســتانه ی کّمی 
اهمیــت، به ویژه در حسابرســی موجب 
شده اســت که حسابرسان برای سنجش 
یا بــرآورد کّمی اهمیــت روش هایی را 
به کار گیرند. نبود اســتاندارد یا راهنمای 
یکســان بــرای تعیین آســتانه ی کّمی 
اهمیت موجب شده است که مؤسسه های 
بــزرگ حسابرســی، مبانــی متفاوتی را 
برای تعیین آن به کار گیرنــد. در ایران، 
حسابرسان معموالً آستانه ی کّمی اهمیت 
را بر اساس یک دســتورالعمل محاسبه 
می کنند و به نظر نمی رسد که این تفاوت 
بین مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه 
حســابداران رســمی ایران وجود داشته 
باشــد. باوجوداین، در این نوشتار نشان 
داده شــد که بین آستانه ی کّمی اهمیت 
محاسبه شده بر اساس روش مورداستفاده 
در ایران و روش های مورداستفاده هشت 

جدول 10، نتایج مقایســه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت محاسبه شده بر اساس روش 
مورداستفاده در ایران و روش مورداستفاده 
توســط مؤسســه حسابرسی شــماره 8 
جدول 2 را نشــان می دهد. مؤسســه ی 
یادشــده برای محاسبه آســتانه ی کّمی 
اهمیت صورت وضعیــت مالی )ترازنامه(، 
جمــع دارایی هــا و خالــص دارایی ها یا 
جمــع حقوق صاحبان ســرمایه را به کار 
می برد. میانگین آســتانه ی کّمی اهمیت 
محاسبه شده بر اســاس جمع دارایی ها، 
بزرگ تر از میانگین مبلغ محاسبه شــده 
طبق روش مورداســتفاده در ایران است. 
این مؤسسه برای محاســبه ی آستانه ی 
کّمی اهمیت صورت ســود و زیان، جمع 
درآمد ها، ســود )زیان( قبــل از مالیات و 
ســود قبل از بهره، مالیات و استهالک را 
بــه کار می برد. میانگین آســتانه ی کّمی 
اهمیت محاسبه شــده بر اســاس جمع 
درآمد هــا نیز بزرگ تــر از میانگین مبلغ 
محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در 
ایران است. این مؤسسه، تنها مؤسسه ای 

مؤسسه ی بزرگ حسابرسی، تفاوت وجود 
دارد. بــا توجه به این کــه در ایران، برای 
محاســبه اهمیت از متوســط دارایی ها 
و فروش اســتفاده می شــود؛ مقایسه ی 
آســتانه ی اهمیت بــر اســاس این دو 
مبنا، به شــرح جدول 11 نشان می دهد 
کــه چنان چه مبلغ اهمیــت در ایران بر 
توسط  مورداســتفاده  درصدهای  اساس 
مؤسسه های بزرگ حسابرسی تعیین شود 
در برخی مــوارد این عدد کوچک تر و در 
برخی موارد بزرگ تر از عدد محاسبه شده 

بر اساس روش کنونی خواهد بود.

نتایــج باال نشــان می دهــد که بین 
مؤسسه های حسابرسی در قضاوت درباره 
اهمیت تفاوت وجود دارد و حسابرســان 
برای تعیین اهمیــت قضاوت حرفه ای را 
به کار می برنــد. درحالی که برآورد میزان 
اهمیــت مبتنی بر تعریــف کنونی، باید 
استفاده کننده گرا باشد و بر اساس مبانی 
و متغیرهــای مؤثر بــر تصمیم گیری و 
انتظارات استفاده کنندگان محاسبه شود. 

جدول 10: مقایسه ی آستانه ی کّمی اهمیت قابل محاسبه در ایران و هشتمین مؤسسه حسابرسی جدول 2

انحراف معیارکمینهبیشینهمیانگیندرصدمبنای محاسبه اهمیتشرح

111,1753,867,892308312,787طبق جدول 1متوسط دارایی ها و فروش )درآمد(ایران

مؤسسه ی
حسابرسی 8

2149,9935,190,222320430,191جمع دارایی ها

394,6024,783,03214296,844خالص دارایی ها

394,6024,783,03214296,844جمع حقوق صاحبان سرمایه

5316,58020,038,970231,333,121جمع درآمدها

103,8896,772,2499387,628 10سود )زیان( قبل از مالیات

557,6383,938,7511210,254سود قبل از بهره و مالیات

547,9982,718,5481180,564جریان های نقدی عملیاتی

جدول 11: مقایسه ی میانگین مبلغ آستانه ی کّمی اهمیت نسبت به مبلغ محاسبه شده طبق روش مورداستفاده در ایران

مبنای محاسبه اهمیت
مؤسسه های حسابرسی مندرج در جدول 2

12345678

بزرگتربزرگترکوچکترکوچکترکوچکتربزرگتربزرگترکوچکترجمع دارایی ها

بزرگترکوچکترکوچکترکوچکتربزرگتربزرگتربزرگترکوچکترجمع درآمدها
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حسابرســان بااهمیــت موردنظــر آن ها 
انطباق داشته باشــد. در غیر این صورت 

گرفته اما سرمایه گذاران، آن را بااهمیت 
می داننــد )ســوترادر، 2012، ص 70(. 
برخی پژوهشــگران، نیاز به اســتاندارد 
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به وجود اســتانداردهای یکنواخت برای 
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هستند. درباره یکســان سازی محاسبه 
اهمیت؛ اســتدالل های موافق و مخالفی 
در ادبیــات مربوط مطرح شــده اســت. 
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کمک نماید. 
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چالش های حسابرسی
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
حمید محمدی1  - لیال لطفی2 

1. مقدمه
از  رویدادهــای پس 
تاریــخ ترازنامه همواره 
حوزه هــای  از  یکــی 
ســخت کار حسابرســان اســت. ایــن 
موضــوع را گزارش های هیأت نظارت بر 
حسابداری شــرکت های سهامی عام3 و 
مقــررات کمیته ی بورس و اوراق بهادار4 
تاییــد می کنــد )چونگ و همــکاران5، 
2013(. براســاس نتایج پژوش جانورین 
و جفری6 )2007(، اگرچه حسابرســان 
روش هایــی را اجرا می کننــد که برای 
کشف رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
طراحی شده اســت، اما نتیجه ی اجرای 
این روش ها همواره موفقیت آمیز نیست. 
بر خالف روش های حسابرسی درباره ی 
اقالمــی ماننــد حســاب های دریافتنی  
یا رســیدگی به معامالتــی نظیر فروش 
دارایی های ثابت، حسابرسی رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامه بســیار گســترده 
است و شامل جست و جوی نامحدود هر 
آن چه خواهد بود کــه از تاریخ ترازنامه 
تا تاریخ گزارشــگری روی داده و چیزی 

کــه حســابرس در جســت وجوی آن 
است، دقیقاً مشــخص نیست )چونگ و 
همکاران، 2013(. در این مقاله، براساس 
پژوهش های قبلی انجام شده، مالحظات 
مربوط به گزارشگری رویدادهای پس از 
مسئولیت های حسابرس  ترازنامه،  تاریخ 
و توصیه هایی مطرح شــده است که در 
حسابرسی این رویدادها سودمند خواهد 
بود. در میان توصیه ها، مدل تصمیم گیری 
برگرفته از نتایــج پژوهش هردا و الول7 
)2014( معرفی شــده است. استفاده از 
حسابرســی  در  تصمیم گیری  مدل های 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، تا حد 
زیادی به کاهــش جانبداری در قضاوت 

حسابرسان کمک می کند.

2. مالحظات مربوط به گزارشگری 
مالی

تقریبــاً همیشــه، فراینــد تهیــه ی 
صورت های مالی تــا مدتی بعد از پایان 
ســال مالی طــول می کشــد. بنابراین، 
توجــه به رویدادهای رخ داده بین تاریخ 
گزارشــگری و تاریخ تصویب و انتشــار 

صورت هــای مالــی از اهمیــت زیادی 
برخوردار اســت. اســتاندارد بین المللی 
عنوان  بــا  حســابداری شــماره ی 10 
»رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری8«، 
به الزامات حسابداری و افشای معامالت 
و رویدادهایی می پــردازد که بین تاریخ 
تصویب صورت های  تاریخ  و  گزارشگری 
مالــی رخ می دهــد. در میــان ســایر 
موضوعات، این استاندارد تعیین می کند 
که آیا به دلیل رویدادهــای رخ داده در 
این فاصله زمانی، صورت های مالی باید 
تعدیل شــود یا فقط افشــای اطالعات 
در یادداشــت های توضیحی کافی است. 
بــر ایــن اســاس، رویدادهــای پس از 
تاریخ گزارشــگری در اســتاندارد به دو 
گروه رویدادهــای تعدیلی و غیرتعدیلی 
طبقه بنــدی شــده اســت. رویدادهای 
تعدیلــی به رویدادهایی گفته می شــود 
که پس از دوره ی گزارشــگری رخ داده 
و شواهد بیش تری درباره شرایطی فراهم 
می کنــد که در پایان دوره گزارشــگری 
وجود داشته است. از جمله رویدادی که 
بیانگر نامناسب بودن فرض تداوم فعالیت 



41| شماره چهل و چهار | زمستان 401397  شماره چهل و چهار | زمستان 1397|

در رابطــه با کل یا بخشــی از عملیات 
شــرکت اســت. رویدادهای غیرتعدیلی 
بــه رویدادهایی گفته می شــود که پس 
از تاریخ دوره ی گزارشــگری رخ داده و 
بیانگر شــرایطی اســت که بعد از پایان 

دوره گزارشگری به وجود آمده است.
3. مسئولیت های حسابرس

مســئولیت های حســابرس در رابطه 
بــا رویدادهای پــس از تاریــخ ترازنامه 
شــامل این موضوع اســت که حسابرس 
چگونه باید از به حســاب گرفته شــدن 
کلیه ی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
اطمینان حاصل کند و چگونه باید شواهد 
حسابرسی کافی و مناسب در رابطه با این 
موضوع کســب کند. ارتباط نزدیکی بین 
استانداردهای حســابداری و حسابرسی 
وجود دارد. بخش 560 اســتانداردهای 
مســئولیت  حسابرســی9  بین المللــی 
حســابرس در رابطه با رویدادهای پس 
از تاریــخ ترازنامــه را مشــخص کرده 

اســت. طبق اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی، رویدادهای پــس از تاریخ 
ترازنامه به رویدادهایی اطالق می شــود 
که بین تاریخ ترازنامــه و تاریخ تصویب 
صورت هــای مالــی و امضــای گزارش 
حسابرسی رخ می دهند. بنابراین فاصله ی 
زمانی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه از 

لحاظ حسابرسی گسترده تر است.
بخــش 560  کلــی طبــق  هــدف 
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی، 
کســب اطمینان از این موضوع است که 
حسابرس، روش های حسابرسی طراحی 
برای کسب شــواهد حسابرسی  شــده 
کافی و مناســب را اجرا کرده اســت تا 
از شناسایی، به حســاب گرفته شدن و 
افشای مناسب همه ی رویدادها تا تاریخ 
گزارش حسابرســی، اطمینــان معقول 
به دست آید. در بخش560 استانداردهای 
همچنیــن  حسابرســی  بین المللــی 
رویدادهایی مورد توجه قرار گرفته است 

که بین تاریخ ترازنامــه و  قبل از تاریخ 
انتشار صورت های مالی توسط حسابرس 
کشف می شوند. حسابرس ممکن است از 
حقایقی آگاه شود که تاثیر بااهمیتی بر 
صورت های مالی دارد و در این شــرایط، 
حســابرس نیاز به اصــالح صورت های 
مالی را در نظر می گیرد. حســابرس باید 
با مدیریــت درباره ی نحــوه ی برخورد 
بــا رویدادهایی بحث کند که مســتلزم 
اصالح صورت های مالی است. در صورت 
نیاز به اصالح صورت هــای مالی بعد از 
انتشار گزارش حسابرسی، حسابرس باید 
گزارش جدیدی نســبت به صورت های 
مالی اصالح شــده صــادر نمایــد. اگر 
مالی  اصالح صورت هــای  از  مدیریــت 
خودداری کند، حســابرس باید اقدامات 
الزم برای جلوگیری از اتکای اشــخاص 
ثالــث به گــزارش حســابرس را انجام 
بین المللی حسابداران،  )فدراسیون  دهد 

.)2011
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نیز توجــه دارنــد. این عوامل شــامل 
ویژگی های قضاوت اولیه ی حسابرس در 
تاریخ ترازنامه، ویژگی های چالش برانگیز 
و عوامل محیطی اســت. این ویژگی ها و 
عوامل تشکیل دهنده ی آن و نحوه ی تاثیر 
آن ها بر جســت و جو و کشف رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامه در شکل شماره ی 

)1( ارائه شده است.

ویژگی های قضاوت اولیه
ویژگی هــای قضــاوت اولیه شــامل 
نوع حســاب، میزان شــواهد پشتوانه و 
انتظارات قبلی، بر جســت وجو و کشف 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه توسط 
حســابرس تاثیرگذار است. حساب هایی 
کــه شــامل معامالت عــادی و پرتکرار 
هســتند، حســاب عادی و حساب های 
حاوی معامالت غیرعادی با دفعات تکرار 
کم، حســاب غیرعادی تلقی می شــوند. 
هوگاتــن و فوگارتی10 )1991( نشــان 
دادند حسابرسان با احتمال بیش تری در 
حساب های غیرعادی اشتباه ها را کشف 

می کنند. 
 میزان شواهد پشتوانه ی موجود هنگام 
شــکل گیری قضاوت اولیه ی حســابرس 

کشف  و  جســتجو  روش های   .4
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

استانداردهای  در  مختلفی  روش های 
حسابرســی برای جســت وجو و کشف 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه توصیه 
شده است. برخی از این روش ها و میزان 
موفقیت آن ها در کشف رویدادهای پس 
از تاریخ ترازنامه براساس نتایج پژوهش 
جانورین و جفــری )2007( در جدول 
شماره ی )1( ارائه شده است. همان طور 
که در جدول 1 مشاهده می شود درصد 
پایین است.  موفقیت این روش ها نسبتاً 
بیش تریــن درصد موفقیــت مربوط به 
آزمون هــای انقطاع زمانی و کم ترین آن 
متعلــق به روش اخذ تاییدیه از مدیریت 
دربــاره ی رویدادهــای پــس از تاریخ 

ترازنامه است. 

5. عوامل موثر بر جست وجو و کشف 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

براســاس نتایج پژوهــش جانورین و 
جفری )2007(، حسابرسان برای کسب 
شــواهد مربوط به رویدادهــای پس از 
تاریــخ ترازنامه عالوه بــر عوامل مربوط 
به شــواهد تاریخی، بــه عوامل دیگری 

در تاریخ ترازنامه متغیر اســت )کســتر 
و پینکــس11، 1996(. احتمــال این که 
حســابرس برای به دست آوردن اطالعات 
اضافــی جســت وجو کنــد بــه عواملی 
همچون کفایت شــواهد موجود در زمان 
اولیه بستگی دارد  شــکل گیری قضاوت 

)هوگارت و اینهورن12، 1992(. 
انتظارات یا شــناخت قبلی به الزامات 
اســتانداردهای حسابرسی اشــاره دارد 
که طی آن حســابرس بایــد در زمانی 
نزدیک بــه پایان عملیات حسابرســی، 
روش های تحلیلی را که در دستیابی به 
یک نتیجه گیری کلی درباره ســازگاری 
صورت های مالی با شناخت وی از واحد 
تجاری کمک می کند، طراحی و اجرا کند 
)بخش 520 اســتانداردهای حسابرسی، 
بند 6(. در صورتی که شــواهد تاریخی 
گردآوری شــده توســط حســابرس با 
شناخت قبلی وی مطابقت نداشته باشد، 
حســابرس اعتماد کم تری بــه قضاوت 
اولیه ی خود در تاریــخ ترازنامه خواهد 
داشــت )پینکــس13، 1991(. این عدم 
اعتماد می تواند دلیلی برای جســت وجو 
به منظور شناســایی رویدادهای پس از 

تاریخ ترازنامه باشد. 

جدول شماره )1( - روش های حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه و درصد موفقیت آن ها
درصد موفقیتروش های حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

51 درصد• آزمون های انقطاع زمانی
48 درصد• بررسی داده های موجود برای کمک به ارزیابی دارایی ها و بدهی ها
47 درصد• بررسی صورتجلسات سهامداران، مدیران، و کمیته های هیأت مدیره

45 درصد• پرس و جو از مدیریت درباره بدهی ها یا تعهدات احتمالی عمده موجود در تاریخ ترازنامه
44 درصد• پرس و جو از واحد حقوقی درباره دعاوی حقوقی، ادعاها و ارزیابی انجام شده

40 درصد• پرس و جو از مدیریت درباره ی هر نوع تغییر عمده ای در سرمایه، بدهی بلندمدت یا سرمایه در گردش
• پرس و جو از مدیریت درباره ی وضعیت فعلی اقالمی که بر مبنای شــواهد اولیه در تاریخ ترازنامه به درســتی در صورت های 

40 درصدمالی ارائه شده بودند.

38 درصد• پرس و جو از مدیریت درباره ی هرنوع تعدیل غیرعادی بعد از تاریخ ترازنامه 
35 درصد• مطالعه ی صورت های مالی میان دوره ای

31 درصد• اخذ تاییدیه از مدیران درباره ی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
منبع: جانورین و جفری )2007(
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 ویژگی های چالش برانگیز
از تاریــخ ترازنامه  رویدادهای پــس 
را می تــوان یــک چالش برای شــواهد 
موجــود در تاریــخ ترازنامــه در نظــر 
برانگیز  چالــش  ویژگی هــای  گرفــت. 
شــامل ســازگاری بــا شــواهد قبلی و 
اهمیــت می تواند بر احتمال بازنگری در 
قضاوت های اولیه موثر باشد )هوگارت و 

اینهورن، 1992(.
چالش سازگاری با شواهد قبلی به این 
موضوع اشاره دارد که تصمیم حسابرس 
رویدادهای پس  برای  درباره جست وجو 
از تاریــخ ترازنامــه ممکن اســت تحت 
تاثیر ترکیب شــواهد موجــود در تاریخ 
ترازنامه باشــد )یعنی شواهدی که برای 
شــکل گیری قضــاوت اولیه بــا در نظر 
گرفتن همه چالش های موجود در تاریخ 
ترازنامــه به کار رفته اســت(. پژوهش ها 
نشــان داده اســت که حسابرســان در 
ناسازگار،  شرایط وجود مجموعه شواهد 
در مقایســه با شــواهد همســو، کم تر 
یعنی  ناسازگار  متقاعد می شوند. شواهد 
شــواهدی که بخشی از آن قضاوت اولیه 

را تایید و بخشی دیگر آن را رد می کند. 
شواهد همســو یعنی مجموعه شواهدی 
کــه همه آن، قضاوت اولیه را رد یا تایید 

می کند. )سیرواستاوا14، 1996(
چالش اهمیت به میــزان تاثیرگذاری 
رویدادهــای پس از تاریخ ترازنامه مربوط 
می شود. رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
ممکن اســت بر یک حســاب با اهمیت 
تاثیر بگذارد، به عنوان مثال، ورشکستگی 
یکی از مشتریان که بر حساب دریافتنی 
تاثیرگذار اســت و یــا کلیت صورت های 
مالی را تحت تاثیر قــرار دهد. به عنوان 
مثــال تامین مالــی مجدد بخشــی از 
بدهی های شــرکت یا تسویه یک دعوای 
حقوقی عمــده. رویدادهای پس از تاریخ 
ترازنامه در ســطح صورت هــای مالی از 
اهمیت بیش تری نســبت به رویدادهای 
پــس از تاریــخ ترازنامه در ســطح یک 
حســاب برخوردار اســت )پترســون و 
اسمیت15، 2003(. بنابراین انتظار می رود 
حسابرســان درباره رویدادهــای پس از 
تاریخ ترازنامه در سطح صورت های مالی، 
جست وجوی بیش تری انجام داده و موارد 

بیش تری را کشف کنند. 

عوامل محیطی
عوامــل محیطــی به ویــژه تاکید بر 
گزارشــگری مالی و حسابرسی به موقع، 
ممکن است بر بازنگری در قضاوت اولیه ی 
حســابرس از یک حساب تاثیرگذار باشد 
)هوگارت و اینهورن، 1992(. برای مثال 
سازمان بورس اوراق بهادار امریکا در سال 
2002 زمان بیــن تاریخ ترازنامه و تاریخ 
گزارشــگری را برای اهداف گزارشــگری 
ســاالنه 30 روز و برای گزارشگری میان 
دوره ای، 10 روز کاهــش داد. کاهــش 
این زمان تاثیر مســتقیمی بر طول دوره 
جست وجو برای رویدادهای پس از تاریخ 
ترازنامه دارد و ممکن است فشار زمانی را 

برای حسابرسان بیش تر کند.
طول دوره جســت وجو به فاصله بین 
تاریــخ ترازنامــه و تاریخ پایــان اجرای 
عملیــات حسابرســی گفته می شــود. 
اجــرای  حسابرســی،  اســتانداردهای 
روش هایی را برای اطمینان از وقوع یا عدم 
وقوع رویدادهای پــس از تاریخ ترازنامه، 

جست وجو

ارزیابی

کشف

بلی

خیر

منبع: جانورین و جفری )2007(

ویژگی های قضاوت اولیه:
نوع حساب

میزان شواهد پشتوانه
انتظارات قبلی

ویژگی های چالش برانگیز:

سازگاری با شواهد قبلی

چالش اهمیت

عوامل محیطی:
طول دوره ی جست و جو

فشار زمانی

جست وجو برای

رویدادهای

پس از تاریخ ترازنامه

کشف رویدادهای

پس از تاریخ

ترازنامه

رویداد پس از تاریخ 
ترازنامه بر قضاوت 

حسابرسی تاثیرگذار است

قضاوت اولیه پابرجاست 
یا جست وجو برای 

رویدادهای پس از تاریخ 
ترازنامه گسترش می یابد.

شکل )1( عوامل موثر بر روش های جست وجو و کشف رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
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دادنــد،  انجــام  کــه  پژوهش هایــی 
توصیه هایــی را مطــرح کردنــد که به 
اثربخشی بیش تر حسابرسی رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامه کمک می کند. این 
توصیه ها شامل یکپارچه سازی روش های 
کسب  مصاحبه ها،  گسترش  حسابرسی، 
شــناخت کافی از فعالیــت صاحبه کار، 
محدود کــردن دوره ی زمانی رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامــه، اختصاص زمان 
بیش تــر در بودجــه حسابرســی برای 
رویدادهــای پــس از تاریــخ ترازنامه و 
استفاده از مدل های تمصیم گیری است.

روش هــای  یـکـپارچـه سـازی 
حسابرسی

بهتر است حســابرس در زمان اجرای 
عملیات حسابرسی نسبت به رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامه هشیار باشد. یعنی 
روش های مربوط به حسابرسی رویدادهای 
پــس از تاریــخ ترازنامــه در روش های 
حسابرسی شــواهد تاریخی ترکیب شود. 
برای تشــویق این موضوع، موسسه های 
حسابرســی می تواننــد روش های خاص 
برای جســت وجو و کشــف رویدادهای 
پــس از تاریخ ترازنامه را بــه برنامه های 

حسابرسی عادی اضافه کنند.

در تاریخــی نزدیــک به پایــان عملیات 
حسابرســی الزامــی می کننــد. )جامعه 
حسابداران رسمی امریکا16، 2004، بخش 
560 استانداردهای حسابرسی، بند 12(. 
بنابراین انتظار می رود بــا افزایش طول 
دوره جســت وجو، حسابرسان با احتمال 
بیش تری برای شناسایی رویدادهای پس 
از تاریــخ ترازنامه جســت وجو و آن ها را 

کشف کنند. 
فشار زمانی بر نحوه ی اجرا و زمانبندی 
روش های حسابرســی تاثیرگذار اســت 
)براون17، 2000(. ســطح فشــار زمانی 
تحت تاثیر عواملــی چون بودجه ی کل 
ساعات، ســاعات واقعی اســتفاده شده 
تــا تاریخ مورد نظر و تعــداد روش های 
)لیبی  دارد  قرار  باقی مانده  حسابرســی 
و لوفــت18، 1993(. بدیهی اســت اگر 
حسابرســان زمان کافی داشــته باشند، 
برای شناســایی  بیش تری  احتمــال  با 
رویدادهــای پــس از تاریــخ ترازنامــه 

جست وجو و آن را کشف خواهند کرد. 

بهبود  بــرای  توصیه هایــی   .6
حسابرسی رویدادهای پس از تاریخ 

ترازنامه
براســاس   )2018( الول  و  هــردا 

گسترش مصاحبه ها
بهتر است حســابرس عالوه بر مدیر 
مالی و کارکنان حســابداری، از ســایر 
کارکنان صاحبه کار ماننــد افراد درگیر 
عملیــات روزمره، دربــاره ی رویدادهای 
پــس از تاریخ ترازنامــه پرس و جو کند. 
می تواننــد  حسابرســی  موسســه های 
حسابرسی  چک لیســت های  در  صریحاً 
از تاریخ ترازنامه، پرس  رویدادهای پس 
 و جو از کارکنان صاحبه کار را در ســطح 

گسترده تری الزامی کنند. 

کسب شــناخت کافی از فعالیت 
صاحبه کار

مدیریت موسسه حسابرسی بهتر است 
اطمینان حاصل کند که همه ی اعضای 
گروه حسابرســی، شــناخت مناسبی از 
صنعــت فعالیت صاحبــه کار دارند. زیرا 
این شــناخت در شناســایی و ارزیابی 
رویدادهای پس از تاریــخ ترازنامه موثر 
خواهد بود. شــناخت کافــی از فعالیت 
صاحبه کار با تداوم حسابرســی ســاالنه 
آن صاحبه کار بدست خواهد آمد. اما به 
دلیل الزامات قانونی، تغییر حســابرس و 
تغییر شریک مســئول کار، امکان تداوم 
حسابرسی یک صاحبه کار همواره میسر 
باید  موسســه های حسابرسی  نیســت. 
روش های دیگــری از جمله صرف زمان 
در مرحلــه ی برنامه ریزی برای کســب 
شناخت از فعالیت های صاحبه کار را در 

نظر بگیرند.

محــدود کــردن دوره ی زمانی 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 

موسســه های حسابرســی می توانند 
از طریــق کمک به انتشــار بــه موقع 
صورت های مالــی، دوره ی زمانی پس از 
تاریخ ترازنامه را محــدود کنند. اگرچه 
دوره زمانــی طوالنی تــر به شناســایی 
بهتــر وضعیتی کــه در تاریــخ ترازنامه 
وجود داشته اســت، کمک می کند، اما 
هم زمان ریسک حسابرس را در رابطه با 
از تاریخ  عدم شناسایی رویدادهای پس 
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ترازنامه بیش تر می کند. 

بودجه  بیش تر در  اختصاص زمان 
از  پس  رویدادهای  برای  حسابرسی 

تاریخ ترازنامه
موسســه های حسابرســی بهتر است 
زمانــی را در بودجه کار برای حوزه های 
اختصاص  بیش تــر  ریســک  با  مختلف 
دهند تا در مرحله بررســی رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامه، بتوانند پیامدهای 

ایــن رویدادهــا را بهتر ارزیابــی کنند. 
همچنین زمان بیش تری باید در مرحله 
نتیجه گیری و گزارشــگری حسابرســی 
به رویدادهــای پس از تاریــخ ترازنامه 
اختصــاص داده شــود. درســت مانند 
جلســات طوفان فکــری درباره ی تقلب 
که در ابتدای فرایند حسابرســی برگزار 
می شــود، برگزاری جلسات بحث درباره 
رویدادهــای پس از تاریــخ ترازنامه در 
ســودمند  نهایی حسابرســی  مرحله ی 

خواهد بود )هردا و الول، 2018(.

استفاده از مدل های تصمیم گیری
قضاوت هــای  از  جلوگیــری  بــرای 
جانبدارانه به ویژه در خصوص حسابرسان 
مدل هــای  از  اســتفاده  کم تجربــه، 
تصمیم گیری توصیه شده است. نمونه ای 
از مدل تصمیم گیری درباره رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامه )زیان بااهمیت( در 

شکل شماره ی )2( ارائه شده است.

تعدیل صورت های مالیافشای در صورت های مالیتوقف

رویداد پس از تاریخ 
ترازنامه )زیان بااهمیت( شناسایی شده 

است؟

آیا شرایط شناسایی شده در 
تاریخ ترازنامه وجود داشته است؟

آیا زیان 
محتمل است؟

برآورد 
منطقی از زیان وجود دارد؟

آیا زیان 
ممکن است؟

بررسی ثبت های روزنامه 
در دوره ی پس از تاریخ 

ترازنامه

مطالعه صورتجلسات 
در دور ه ی پس از تاریخ 

ترازنامه

بررسی صورت های مالی 
میان دوره ای پس از تاریخ 

ترازنامه

پرس و جو 
از مدیریت و کارکنان 

عملیاتی

دریافت 
تاییدیه ی جدید از وکیل 

حقوقی

 )منبع: هردا و الول، 2014(

شکل )2(- مدل تصمیم گیری درباره رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
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از تاریخ ترازنامه، گســترده و بدون مرز 
اســت. در این مقاله پــس از مروری بر 
استانداردهای  طبق  گزارشگری  الزامات 
حسابداری و مســئولیت های حسابرس 
براســاس اســتانداردهای حسابرســی، 
روش های جست وجو و کشف رویدادهای 
پس از تاریخ ترازنامــه و عوامل موثر بر 
این روش هــا مطرح شــد. همچنین بر 

7- خالصه
براساس گزارش های هیأت نظارت بر 
حسابداری شــرکت های سهامی عام در 
حسابرسی،  پرونده های  بررســی   نتیجه 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه یکی از 
حوزه هایی اســت که کاستی های زیادی 
در آن مشــاهده می شــود. زیرا دامنه ی 
جســت وجو برای کشف رویدادهای پس 

مبنــای نتایج پژوهش هــای قبلی بیان 
شــد که درصد موفقیت این روش ها در 
کشف رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه 
معموال زیاد نیســت. ســپس براســاس 
نتایــج پژوهش هــردا و الول )2014(، 
توصیه هایی برای بهبود حسابرســی این 
رویدادها مطرح شد. این توصیه ها شامل 
یکپارچه ســازی روش های حسابرســی، 
گســترش مصاحبه ها، کســب شناخت 
فعالیت صاحبــه کار، محدود  از  کافــی 
کــردن دوره زمانــی رویدادهای پس از 
تاریخ ترازنامــه، اختصاص زمان بیش تر 
در بودجه حسابرســی برای رویدادهای 
پــس از تاریــخ ترازنامه و اســتفاده از 
مدل های تصمیم گیری است. استفاده از 
مدل هــای تصمیم گیری به جلوگیری از 
کمک  حسابرس  جانبدارانه  قضاوت های 
می کنــد. به طور کلی، می تــوان نتیجه 
گرفت، روش های حسابرسی توصیه شده 
در استانداردهای حسابرسی برای کشف 
رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه در حال 
حاضر اثربخشــی الزم را ندارند و نیاز به 
انجام پژوهــش بیش تر در این زمینه به 
منظور بهبود اســتانداردهای حسابرسی 
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تأثیر استرس
و فرسودگی شغلی حسابرسان
بر کیفیت خدمات حسابرسی

فرشته پودینه1-  دکتر فتاح بهزادیان2

در این مقاله عواملی 
بررســی می شود که از 
اســترس  ایجاد  طریق 
فرســودگی شــغلی  و 
موجب کاهش کارایی و اثربخشی فعالیت 
عملیاتی حسابرسان و در نهایت موجب 
کاهــش کیفیــت خدمات حسابرســی 
ارائه شده توســط آنان می شود. عوامل 
تأثیرگذار مورد بررسی، عوامل مرتبط با 
روان سنجی شغلی است که از مهم ترین 
آن ها می تــوان به لزوم ارائــه ی راهکار 
عملیاتی، همزمانــی وظایف، لزوم انجام 
کار گروهی، عدم شناخت نحوه ی ارزیابی 
عملکرد حرفه ای در ایجاد استرس شغلی 
و خستگی شــغلی، لزوم وجود پتانسیل 
کاری، وجود احســاس رضایت شــغلی، 
وجود احســاس ناخوشــایند شغلی در 
ایجاد فرســودگی شغلی و توانایی کشف 
به عنوان  استقالل حسابرس  و  تحریفات 
مؤلفه های کیفیت حسابرسی اشاره کرد. 
جامعه ی آماری این پژوهش شــامل 
کلیه ی حســابداران رســمی شاغل در 
حرفه ی حسابرســی مستقل در رده های 
مدیر و مدیر ارشد، سرپرست و سرپرست 
ارشد )در سازمان حسابرسی( و شریک، 
مدیر فنی، سرپرســت و سرپرست ارشد 
حسابرســی )در مؤسســات خصوصــی 

حسابرســی( اســت و به منظور تحلیل 
اطالعات، با توجه به عدم امکان مشاهده 
متغیرهــای  مســتقیم  اندازه گیــری  و 
مســتقل و وابســته و ارائه ی متغیرهای 
تأثیرگذار،  عوامل  به عنوان  مشاهده پذیر 
از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار 
اسمارت پی ال اس3 استفاده شده است. 
نتایج به دســت آمده نشــان می دهد که 
براساس عوامل مشــاهده پذیر ارائه شده 
جهت اســترس و فرســودگی شــغلی، 
توســط  شــده  ارائه  کیفیــت خدمات 

حسابرسان کاهش می یابد. 

مقدمه
حسابرســی حرفه ای پر تنش اســت 
و محیط ســخت آن موجــب اثرگذاری 
منفی بر عملکرد شــغلی فرد می شــود. 
حسابرســان همــواره در حرفه ی خود 
با تنش بســیاری روبه رو هســتند، به 
ویژه این که زمــان محدودی به منظور 
تکمیل کار دارند. زمانی که حسابرسان با 
فشارهای کاری متعدد روبه رو می شوند، 
انتخاب بین رفتار های اصولی  مجبور به 
و رفتارهای غیر اصولی می شوند. ممکن 
است آن ها اخالقیات را در مورد کار خود 
در نظر بگیرند و در این راســتا ارزیابی 
کنند که عواقــب کار غلط و غیراصولی 

که انجام می دهند چــه خواهد بود و یا 
این کــه رفتارهای غیر اصولــی به طور 
خواسته یا ناخواســته انجام داده که بر 
کیفیت خدمات حسابرســی تأثیر منفی 

بگذارد )کورام وهمکاران4، 1997(. 
در این راســتا باید مشخص شود که 
آیا اســترس شــغلی و فرسودگی شغلی 
حسابرســان موجب افزایــش رفتارهای 
غیراصولی حسابرسان و در نهایت کاهش 
کیفیت حسابرســی می شوند یا خیر. در 
این راســتا لزوم ارائه ی راهکار عملیاتی، 
همزمانی وظایــف، حجم باالی وظایف، 
عدم وجود استراحت کافی، لزوم سرعت 
عمــل در ارائــه ی وظایف، لــزوم انجام 
کارگروهی، لــزوم توانمندی و صالحیت 
حرفــه ای، وجود انتظــارات نامعقول از 
جانب صاحبــه کار، دریافت دســتورات 
متناقض از جانب رده های ارشــد، لزوم 
اثربخشــی آزمون های محتوا بر اســاس 
اهداف حسابرسی، عدم شناخت نحوه ی 
ارزیابی عملکرد حرفه ای، وجود انتظارات 
حرفه ای رده های ارشد از عوامل اساسی 
در  شــغلی  اســترس  ایجادکننــده ی 
حسابرسان به شــمار می روند. از جمله 
عوامــل مهــم تأثیرگذار بر فرســودگی 
شغلی حسابرســان نیز می توان به ازکار 
افتادگــی شــغلی، فرســایش عاطفی، 
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و روان شناســی طراحی شــده است. به 
منظور بررســی و اندازه گیری اثر استرس 
شغلی از عوامل مشاهده پذیری چون: لزوم 
ارائه راهکار عملیاتــی، همزمانی وظایف، 
حجم باالی وظایف، عدم وجود استراحت 
کافی، لزوم سرعت عمل در ارائه ی وظایف، 
لزوم انجــام کارگروهی، لــزوم توانمندی 
و صالحیت حرفــه ای، وجــود انتظارات 
نامعقــول از جانب صاحبــه کار، دریافت 
دستورات متناقض از جانب رده های ارشد، 
لزوم اثربخشی آزمون های محتوا بر اساس 
اهداف حسابرســی، عدم شــناخت نحوه 
ارزیابی عملکرد حرفه ای، وجود انتظارات 
حرفه ای رده های ارشد و به منظور تعیین 
اثر استرس شغلی از عوامل: ازکار افتادگی 
شغلی، فرسایش عاطفی، خستگی شغلی، 
سختی کار، ناکامی شــغلی، لزوم توانایی 
حل مشکالت کاری، لزوم وجود پتانسیل 
کاری، وجود احساس رضایت شغلی، وجود 
احساس دوگانگی شخصیت حرفه ای، لزوم 
حل مشکالت حرفه ای صاحبه کار، وجود 
احساس ناخوشایند شغلی، تأثیرات رفتاری 

خستگی شــغلی، ســختی کار، ناکامی 
شــغلی، لــزوم توانایی حل مشــکالت 
کاری، لزوم وجود پتانسیل کاری، وجود 
احســاس رضایت شغلی، وجود احساس 
دوگانگی شــخصیت حرفه ای، لزوم حل 
مشــکالت حرفه ای صاحبــه کار، وجود 
تأثیرات  شــغلی،  ناخوشــایند  احساس 
رفتاری شــغل اشــاره کرد. موارد ذکر 
شــده موجب از دســت دادن انرژی و 
نشــاط در کار می شــوند و شخصی که 
دچار فرســودگی شغلی می شود از خود 
احساس کسالت نسبت به انجام وظایف 
شــغلی بروز می دهد که علت آن فشار 

شغلی دایمی است. 
با توجه به مطالب ذکر شــده در باال 
هــدف پژوهش پیش رو بررســی تأثیر 
اســترس شــغلی و فرســودگی شغلی 
حسابرسان برکیفیت خدمات حسابرسی 
می باشــد. در این راستا از مدل مفهومی 

مطابق نگاره ی یک استفاده می شود.
 این مدل براســاس تحقیقات صورت 
گرفته در زمینه ی حسابرسی، رفتارسازمانی 

شــغل و به منظور تعیین بازتاب کیفیت 
حسابرســی از دو عامل: توانایی کشــف 
تحریفات و استقالل حســابرس استفاده 
شده است )اسمیت و همکاران5، 2018(.  

مبانی نظری
با رشــد رقابت در حرفه، مؤسســات 
حسابرسی ضرورت ارائه ی خدمات خود 
با کیفیت هر چه بهتر به بازار را بیش تر 
دریافته اند. برای رقابت بر پایه ای به غیر 
از حق الزحمه، مؤسســات حسابرســی 
بــه دنبال متفاوت کردن خدمت شــان 
هســتند. یکی از ابعادی که مؤسســات 
حسابرســی ســعی دارند در آن زمینه 
خــود را از ســایر مؤسســات خدماتی 
متمایــز کننــد، کیفیت خدمــات ارائه 
شده است. حسابرســان به طور معمول 
استفاده ی صاحبه کاران  مورد  معیارهای 
در ارزیابی کیفیت حسابرســی را مدنظر 

قرار می دهند.  
پالم روس6 )1988( کیفیت حسابرسی 
را بدین گونه تعریف کرده اســت: ایجاد 

همزمانی وظایفلزوم ارائه ی راهکار عملیاتیاز کارافتادگی شغلی

حجم باالی وظایف

عدم وجود استراحت کافی

لزوم سرعت عمل در ارائه ی وظایف

لزوم انجام کارگروهی

استقالل حسابرس

لزوم توانمندی و صالحیت حرفه ای

وجود انتظارات نامعقول از جانب صاحب کار

دریافت دستورات متناقض از جانب رده های ارشد

لزوم اثربخشی آزمون های محتوا براساس اهداف حسابرسی

عدم شناخت نحوه ی ارزیابی عملکرد حرفه ای

وجود انتظارات حرفه ای رده های ارشد

فرسایش عاطفی

خستگی شغلی

سختی کار

ناکامی شغلی

لزوم توانایی حل مشکالت کاری

لزوم وجود پتانسیل کاری

وجود احساس رضایت شغلی

وجود احساس دوگانگی

لزوم حل مشکالت حرفه ای

وجود احساس ناخوشایند کاری

توانایی کشف تحریفاتتأثیرات رفتاری شغل

کیفیت
حسابرسی

فرسودگی 
شغلی

استرس
 شغلی

نگاره یک - مدل مفهومی پژوهش
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اطمینــان از صورت هــای مالی، کیفیت 
حسابرســی اســت و احتمــال آن کــه 
صورت هــای مالــی هیچگونــه تحریف 
بااهمیتی نداشــته باشــد. این تعریف بر 
نتیجه ی حسابرســی تأکیــد دارد؛ زیرا 
قابلیت اتکا به صورت هــای مالی تا قبل 
از انجام حسابرســی قابل تعیین نیست؛ 
واقعی حسابرســی  کیفیــت  بنابرایــن 
غیرقابل مشاهده است و نمی تواند ارزیابی 
شود مگر تا وقتی که حسابرسی به نتیجه 
برسد )حساس یگانه و آذین فر، 1389(. 
تیتمن و ترومن7 )1986( نیز معتقدند 
که ازآن جا که کیفیت واقعی حسابرسی 
قبــل از انجام حسابرســی و یا در حین 
حسابرســی قابلیت مشاهده ندارند، نیاز 
به متغیرهایی است تا بر اساس آن بتوان 
ارزیابی  را  واقعــی حسابرســی  کیفیت 
کرد. دیوید سون و نیو8 )1993( تعریف 
کیفیت حسابرســی را توانایی حسابرس 
در کشف و گزارش انحرافات بااهمیت و 
همچنین کشــف دست کاری انجام شده 
در سود خالص میدانند؛ اما الم و چنگ9 
)1994( اعتقاد دارنــد کیفیت خدمات 

حسابرســی، به جــای این کــه یک جا 
بررسی شود، باید برای هر کار حسابرسی 

جداگانه بررسی شود. 
اســترس شــغلی را می توان روی هم 
جمع شــدن عوامل اســترس زای شغلی 
دانســت کــه بیش تــر افراد نســبت به 
اســترس زا بــودن آن اتفاق نظــر دارند 
)اسمیت10، 1999(. به بیان دیگر استرس 
شغلی، استرسی اســت که فرد در شغل 
خود دستخوش آن می شود دراین تعریف 
چند نکته نهفته اســت: شــخص شاغل 
تا چه انــدازه از تجربه برخوردار اســت 
)کارآزموده است یا تازه کار( میزان قدرت 
و ضعــف او در مقابله با شــرایط موجود 
چقدر است و چه نوع شخصیتی ازخود در 
محیط کار نشان می دهد. استرس شغلی 
چنین اســت: کنش متقابل بین شرایط 
کار و ویژگی های فردی شاغل به گونه ای 
اســت که شرایط محیط کار )و در نتیجه 
فشارهای مرتبط با آن( بیش از آن است 
که فرد بتواند از عهده ی آن ها برآید. این 
تعریف بــه بافت روابط فرد با محیط نظر 
دارد و این امکان را فراهم می کند تا بتوان 

سهم هر یک از ویژگی های فردی شاغل، 
شرایط کار و تأثیر متقابل آن ها را در پدید 
آمدن اســترس شغلی بررسی کرد )بیر و 

نیومن11، 1987(. 
 فرسودگی شــغلی با فشار های روانی 
ارتباط مســتقیمی دارد. فشارهای روانی 
وقتــی رخ می دهد که عــدم تعادل بین 
مطالبــات و خواســته های محیطــی با 
توانایــی فرد برای پاســخ دادن به آن ها 
وجود داشــته باشــد هر چه مطالبات و 
یابد و  افزایــش  خواســته های محیطی 
توانایــی فرد برای پاســخ دادن به آن ها 
کاهش یابد فشار روانی ایجاد می شود که 
باعث تجربه ی منفی در فرد و فرسودگی 
شغلی می گردد. در واقع فرسودگی شغلی 
در اثر فشــار مداوم روانــی پدید می آید 
)احمدی1381(. فرسودگی شغلی موجب 
تباهــی در کیفیــت خدماتی می شــود 
کــه کارکنان ارائه می کنند  )ســاعتچی 
1382(. در تعریف فرســودگی شــغلی 
می توان گفت: فرسودگی شغلی نشانگان 
فروپاشــی عاطفی بعد از سال ها درگیری 
و اشــتغال به کار اســت. این پژوهش با 
ارائــه ی یک مــدل مفهومی در خصوص 
عوامل مؤثر بر استرس و فرسودگی شغلی 
که مبتنی بــر مبانی نظری پژوهش های 
پیشــین است به بررسی تأثیر این عوامل 
بر کیفیت خدمات حسابرسی می پردازد. 

  
پیشینه ی پژوهش

اســمیت و همــکاران12 )2018( در 
پژوهشــی تحت عنوان »ارزیابی عوامل 
برانگیختن اســترس و فرسودگی شغلی 
ایجادکننــده ی  متغیرهــای  به عنــوان 
استرس نقش در بازار کار حسابداری« به 
این نتیجه رسیدند که ارتباط بین عوامل 
مؤلفه های  و  اســترس  ایجادکننــده ی 
فردی فرسودگی شغلی بر میزان رضایت 
شغلی افراد و عملکرد کاری حسابرسان 

تأثیرگذار است.  
کریمــی )1396( در مطالعه ی خود 
تأثیر اســترس شــغلی حسابرســان بر 
کیفیت حسابرســی را مورد بررسی قرار 
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داده و به این نتیجه رســید که استرس 
شــغلی، نوعی اختالل مزمن روانی است 
که در اثر شرایط سخت شغلی به وجود 
می آید و روی عملکرد فردی و ســالمت 
جســمی و ذهنی افراد تأثیر می گذارد. 
علیرغم این نظر که اســترس های مفید 
نیــز وجود دارد و مقداری از فشــارهای 
عصبــی برای ایجاد تحــرک و تالش در 
انســان ضروری اســت، زمانی که بحث 
اســترس مطــرح می شــود بیش تر به 
عــوارض و ضایعات آن توجه می شــود. 
اثــرات فراوانی بر  به هرحال اســترس 
عملکرد و فعالیت های اعضای ســازمان 
دارد. مدیران، کارکنــان و ارباب رجوع 
ســازمان تحت تأثیر فشــارهای عصبی 
دچــار حاالت روانی خاص می شــوند و 
دســت به اعمالی می زنند که مستقیماً 
در بازدهــی و کیفیت فعالیت ســازمان 
پورنیا )1395(  منعکس می گردد. سالم 
در پژوهشی به بررسی تأثیر ویژگی های 
با  مؤسســه ی حسابرسی و حســابرس 
میانجگری استرس شغلی حسابرسان بر 
کیفیت حسابرســی پرداخت و بیان کرد 
که استرس شغلی به عنوان یک آنفلوانزای 
شغلی در این دوره از اقتصاد دانش محور 
تبدیل  شــده اســت و با توجه به رقابت 
در بازار، حرفه های مختلف ازجمله وکال، 
پزشکان، مدیران و ازجمله حسابرسان با 
درجه ای از استرس شغلی روبرو هستند. 
شغل حسابرســی به طورمعمول با حجم 
بــاالی کاری، ضرب االجل هــای زیاد و 
فشار زمانی بیش ازحد توصیف می شود. 
افــزون براین، حسابرســان، بــه دلیل 
تضاد منافعی که ممکن اســت در انجام 
حسابرسی هایشــان وجود داشــته باشد 
و نیــز قرار گرفتــن در بین )مدیریت، و 
سرمایه گذاران و یا سایر اشخاص ذی نفع( 
به عنوان مســئول تهیــه ی صورت های 
مالی و نتایج حاصل از عملیات شــرکت 
به عنــوان اســتفاده کنندگان از گزارش 
حسابرسی برای تصمیم گیری و رسیدن 
به هدف های شــخصی مدنظــر، همواره 
به نحوی نقش واســطه یــا رابط را ایفا 

می کنند و بیش تر در معرض اســترس 
کاری قرار می گیرند.  

 خلیفــه ســلطانی و برابری )1394( 
علل و پیامدهای استرس نقش حسابرس 
را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه 
رســیدند که اگر افراد سرپرســت خود 
را فردی الیق احتــرام و اعتماد بدانند، 
استرس نقش آن ها کاهش خواهد یافت. 

فرضیه های پژوهش
بر  اســترس شــغلی حسابرسان   -1
حسابرسان  شــغلی  فرســودگی  میزان 

تأثیرگذار است. 
 2- اســترس شــغلی حسابرسان بر 
ارائه شده  کیفیت خدمات حسابرســی 

توسط حسابرسان تأثیرگذار است. 
3- فرسودگی شــغلی حسابرسان بر 
ارائه شده  کیفیت خدمات حسابرســی 

توسط حسابرسان تأثیرگذار است. 

متغیرهای پژوهش
متغیرهــای این پژوهش شــامل دو 
متغیر وابســته و دو متغیر مستقل است 
که در ادامه به توصیــف آن ها پرداخته 
برون زای  مســتقل  متغیرهای  می شود. 
مکنون شامل استرس شغلی و فرسودگی 
شغلی است. جهت مشاهده و اندازه گیری 
متغیــر اســترس شــغلی، متغیرهــای 
راهکار  ارائه ی  لزوم  شامل:  مشاهده پذیر 
باالی  عملیاتی، همزمانی وظایف، حجم 
وظایف، عدم وجود استراحت کافی، لزوم 
سرعت عمل در ارائه وظایف، لزوم انجام 
کارگروهی، لــزوم توانمندی و صالحیت 
حرفــه ای، وجود انتظــارات نامعقول از 
جانب صاحبــه کار، دریافت دســتورات 
متناقض از جانب رده های ارشــد، لزوم 
اثربخشــی آزمون های محتوا بر اســاس 
اهداف حسابرسی، عدم شناخت نحوه ی 
ارزیابی عملکرد حرفه ای، وجود انتظارات 
حرفه ای رده های ارشد و جهت مشاهده 
و اندازه گیری متغیر اســترس شــغلی، 
متغیرهای مشــاهده پذیر شــامل: ازکار 
افتادگــی شــغلی، فرســایش عاطفی، 

خستگی شــغلی، ســختی کار، ناکامی 
شــغلی، لــزوم توانایی حل مشــکالت 
کاری، لــزوم وجــود پتانســیل کاری، 
وجود احســاس رضایت شــغلی، وجود 
حرفه ای،  دوگانگی شــخصیت  احساس 
لزوم حل مشکالت حرفه ای صاحبه کار، 
شــغلی،  ناخوشــایند  احســاس  وجود 
تأثیرات رفتاری شــغل ارائه شده است. 
همچنین متغیر وابسته و مکنون کیفیت 
حسابرســی بازتاب عوامل قابل مشاهده 
و اندازه گیری: توانایی کشف تحریفات و 

استقالل حسابرس است. 

روش پژوهش
پژوهش حاضــر از نظر هدف، تحقیق 
کاربردی اســت و از نظر شیوه گردآوری 
و تحلیل اطالعات، توصیفی - پیمایشی 
است. این پژوهش توصیفی است چرا که 
به توصیف وضعیت متغیرها و نیز روابط 
میان آن ها می پردازد. از نوع پیمایشــی 
است، زیرا که با استفاده از ابزار پرسشنامه 
)نمونه  به تحلیل نظرات پاسخ دهندگان 
مــورد مطالعه( که به پرســش هایی در 
مورد موضوع مورد مطالعه و ابعاد تحقیق 
)متغیرهای و ســؤال های مربوط(، پاسخ 

داده اند، می پردازد. 
در ایــن پژوهش به منظور بررســی 
تأثیر متغیرهای مســتقل بر وابسته، از 
مدل سازی معادالت ساختاری با رویکرد 
حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. در 
این راستا پس از طراحی و ترسیم مدل 
عمومی معادالت ســاختاری شــامل دو 
مدل اندازه گیری ترکیبی X جهت نمایش 
ارتبــاط بین متغیرهای مســتقل پنهان 
متغیرهای مشاهده پذیر  با  مزبور  دوگانه 
درون زا و یک مدل اندازه گیری انعکاسی 
Y جهت متغیر پنهان کیفیت حسابرسی 
با متغیرهای برون زای کشــف تحریفات 
عمــده و گــزارش آنــان، یــک معادله 
ســاختاری جهت نمایــش ارتباط بین 
متغیرهــای مســتقل پنهان بــرون زای 
دوگانه با متغیر پنهان درون زای کیفیت 

حسابرسی طراحی گردید. 
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جامعه ی آماری و روش نمونه گیری 
 جامعه ی آماری این پژوهش شــامل 
کلیه ی حســابداران رســمی شاغل در 
حرفه ی حسابرســی مستقل در رده های 
مدیر و مدیر ارشد، سرپرست و سرپرست 
ارشد )در سازمان حسابرسی( و شریک، 
مدیر فنی، سرپرســت و سرپرست ارشد 
حسابرســی )در مؤسســات خصوصــی 
رده های  انتخاب  می باشــد.  حسابرسی( 
ســازمانی مذکور به این دلیل می باشد 
که اعضای جامعه ی حســابداران رسمی 
عمدتٌا از رده های سازمانی یادشده بوده 
و ایــن افــراد دارای تجربــه و تخصص 
فنی بیش تری نســبت به سایر رده های 
ســازمانی جهت پاسخ گویی به سؤاالت 
پرسشــنامه می باشند. روش نمونه گیری 
جهت جامعه ی آماری حسابرسان در این 
پژوهش روش نمونه گیری تصادفی است. 
با اســتفاده از روش های آماری موجود 
جهت تعیین اندازه نمونه، حجم مناسبی 
از نمونه انتخاب شــده اســت. براساس 
انتخابی  محاســبات، حجــم نمونــه ی 

تحقیق 302 عدد تعیین شد.

روش گردآوری داده ها
روش گــردآوری داده ها پرسشــنامه 
است. پرسشــنامه تحقیق از پنج بخش 
مجزا شــامل: اطمینان بخشــی نسبی 

و جلب مشــارکت حسابرســان مستقل 
)بخش اول(، اطالعات جمعیت شناختی 
واژگان  و  اصطالحــات  دوم(،  )بخــش 
تخصصــی بــه کار رفتــه در ســؤاالت 
پرسشــنامه )بخــش ســوم(، راهنمای 
پاســخ گویی بــه ســؤاالت مطروحه در 
پرسشــنامه )بخش چهارم( و ســؤاالت 
تخصصــی پرسشــنامه در بخش پنجم 
که جهت سنجش نظر افراد پاسخگو در 
خصوص میزان تأثیر کیفیت حسابرسی 
از نظر میزان کشــف تحریفات با اهمیت 
و یا تأثیر بر استقالل حسابرسی طراحی 
شــده اســت. جهت ارزیابی هر یک از 
عوامــل مذکــور، یک پرســش مطرح 
گردیده و از طیــف درجه بندی لیکرت 
که از امتیازیک تا پنج درجه بندی شده 
اســتفاده گردیده اســت؛ به گونه ای که 
امتیاز یک برای تأثیر بســیار کم، امتیاز 
دو برای تأثیرکم، امتیاز ســه برای تأثیر 
متوســط، امتیاز چهار برای تأثیر زیاد و 
امتیاز پنج برای تأثیر بسیار زیاد در نظر 

گرفته شده است. 

روش تحلیل داده ها 
در این تحقیــق از مدل یابی معادالت 
ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی 
جهــت آزمــون فرضیه هــا و برازندگی 
مدل استفاده شــده است. جهت آزمون 

فرضیه هــای تحقیق از مقــدار احتمال 
حاصــل از بــرازش مــدل در حالــت 
اســتفاده می گردد.  پارامترها  معناداری 
از آن جا که ســطح اطمینان مورد نظر 
95 درصد می باشد. لذا عدد معناداری در 
سطح 95 درصد برابر 1/96 گردیده، لذا 
اعدادی که در بازه )1/96، 1/96-( قرار 
گیرند در ناحیه رد واقع شــده و اعدادی 
کــه خارج از این بازه قــرار گیرند مورد 

پذیرش واقع می شوند. 

یافته های پژوهش
در ایــن تحقیــق به منظور بررســی 
روایی ظاهری از نظر خبرگان دانشگاهی 
)اســاتید راهنما و مشــاور( و خبرگان 
ســازمانی )متخصصین و خبــرگان در 
مؤسســات حسابرســی( اســتفاده شد. 
همچنیــن در تحقیق حاضــر به منظور 
تعیین روایــی ســازه، از تحلیل عاملی 
اســتفاده شــده اســت. تحلیل عاملی 
می تواند به دو صورت اکتشافی و تأییدی 
انجام شود. تحلیل عاملی اکتشافی برای 
تحقیق حاضر توسط نرم افزار اس پی اس 
اس انجام شــد. همچنین تشریح نتایج 
تحلیل عاملی تأییدی انجام شده توسط 
نرم افزار اســمارت پــی ال اس صورت 

گرفته است. 

 جدول 1- آزمون همخطی چندگانه مدل های ترکیبی
VIFمتغیرVIFمتغیر

1/749وجود احساس ناخوشایند شغلی1/390وجود انتظارات نامعقول صاحبه کار
 3/750لزوم ارائه ی راهکار عملیاتی1/658لزوم حل مشکالت حرفه ای صاحبه کار 

2/702عدم شناخت نحوه ی ارزیابی عملکرد حرفه ای1/929دریافت دستورات متناقض از جانب رده های ارشد
1/454ازکارافتادگی شغلی1/216وجود احساس دوگانگی شخصیت حرفه ای

1/514عدم وجود استراحت کافی2/112وجود احساس رضایت شغلی
2/373وجود انتظارات حرفه ای رده های ارشد1/740سختی کار

1/429تأثیرات رفتاری شغل4/619لزوم سرعت عمل در ارائه وظایف
2/575لزوم اثربخشی آزمون های محتوا بر اساس اهداف حسابرسی1/593فرسایش عاطفی

1/511لزوم توانایی حل مشکالت کاری1/570ناکامی شغلی
1/334لزوم توانمندی و صالحیت حرفه ای1/290همزمانی وظایف

1/478حجم باالی وظایف1/955لزوم وجود پتانسیل کاری
1/745خستگی شغلی2/362لزوم انجام کار گروهی
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جدول 2- نتایج آزمون معناداری وزن ها مدل های ترکیبی
احتمال )Pvalues(آماره tانحراف معیار )STDEV(میانگین )M(بارعاملی )O(متغیر

0/2330/2060/1122/0800/038وجود احساسات ناخوشایند شغلی
0/4040/4160/1962/0610/040لزوم ارائه ی راهکار عملیاتی

0/3080/2890/1332/3180/021عدم شناخت نحوه ی ارزیابی عملکرد حرفه ای
0/0250/1280/1110/912-0/014-از کار افتادگی شغلی

0/0720/0670/1310/5460/585عدم وجود استراحت کافی
0/0520/0600/1120/4620/644وجود انتظارات حرفه ای رده های ارشد

0/1290/1130/1690/7620/446لزوم اثربخشی آزمون های محتوا براساس اهداف حسابرسی
0/1540/1440/0961/6010/110تأثیرات رفتاری شغل

0/1810/1680/1051/7220/086لزوم توانایی حل مشکالت کاری
0/0270/0850/0940/925-0/008-لزوم توانمندی و صالحیت حرفه ای

0/0800/0740/0930/8580/391حجم باالی وظایف
0/2170/1151/9570/051-0/225-خستگی شغلی

0/1690/1700/1001/6950/091وجود انتظارات نامعقول صاحبه کار
0/0890/1060/1030/8570/392لزوم حل مشکالت حرفه ای صاحبه کار

0/1600/1580/1151/3890/165دریافت دستورات متناقض از جانب رده های ارشد
0/1170/1220/1001/1690/243وجود احساس دوگانگی شخصیت حرفه ای

0/3260/3190/1292/5170/012وجود احساس رضایت شغلی
0/0910/1030/0990/9200/358سختی کار

0/2310/1631/4260/154-0/233-لزوم سرعت در ارائه ی وظایف
0/0270/0000/1010/2700/787فرسایش عاطفی
0/1440/1330/1111/2950/196ناکامی شغلی

0/1750/0881/9650/050-0/173-همزمانی وظایف
0/2810/2760/1272/2150/027لزوم وجود پتانسیل کاری

0/3170/2970/1462/1770/030لزوم انجام کار گروهی

کیفیت حسابرسی شامل استرس شغلی 
و فرســودگی شــغلی بیان شــده است. 
ویژگی های افراد حرفه ای غیر از نقش آنان 
در فرایند حسابرســی، شامل رتبه بندی 
حرفه ای افراد، مدرک تحصیلی وتجربه ی 

آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت. 
پــس از آزمون روایی و پایای مدل های 
اندازه گیری انعکاســی و ترکیبی و آزمون 
کلــی این مدل ها و آزمــون کیفیت مدل 
ســاختاری جهت فرضیه های اول تا سوم 
پژوهش، مشــخص شد که فرض صفر در 
آزمون هر ســه فرصیه مذکــور که بیانگر 
نقیض ادعاست رد می شود و نمای گر آن 
بــود که کلیه ی فرضیه های اول تا ســوم 

مدل های  روایــی  آزمون  نتایج 
اندازه گیری ترکیبی

اندازه گیری  تنها معیار آزمون مــدل 
ترکیبی، سنجش روایی این نوع مدل ها 
می باشــد. بدین منظــور از دو آزمون 
معناداری  و   )VIF( همخطی چندگانــه 
وزن ها استفاده گردیده که نتایج خروجی 
نرم افزار به شرح جداول یک و دو است.

نتیجه گیری
 این پژوهــش دارای ســه فرضیه ی 
اصلی بوده اســت. در فرضیه ی اول تأثیر 
استرس شــغلی بر فرســودگی شغلی و 
در فرضیات دوم و ســوم عوامل مؤثر بر 

پژوهش مورد تائید شــده اســت. بررسی 
برون زا  اثــرات کل متغیرهای مســتقل 
)استرس شغلی و فرســودگی شغلی( بر 
متغیــر وابســته درون زای مدل )کیفیت 
حسابرسی( نشــان داد که متغیر مستقل 
اســترس شــغلی با ضریب اثر مستقیم 
0/415-، 0/244- اثر غیر مستقیم و متغیر 
افســردگی شــغلی 0/298– در مجموع 
توانســته اند 0/95 درصــد از تغیرات کل 
متغیر کیفیت حسابرسی را تبیین نمایند. 

 ویژگی هــای تائید شــده ی زمینه ی 
استرس و فرسودگی بیانگر آن است که لزوم 
ارائه ی راهکار عملیاتی، همزمانی وظایف، 
حجم باالی وظایف، عدم وجود استراحت 
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کافی، لزوم ســرعت عمل در ارائه وظایف، 
لزوم انجــام کارگروهی، لــزوم توانمندی 
انتظارات  و صالحیت حرفــه ای، وجــود 
نامعقــول از جانب صاحبــه کار، دریافت 
دستورات متناقض از جانب رده های ارشد، 
لزوم اثربخشی آزمون های محتوا بر اساس 
اهداف حسابرســی، عدم شناخت نحوه ی 
انتظارات  ارزیابی عملکرد حرفه ای، وجود 
حرفــه ای رده های ارشــد، ازکار افتادگی 
شغلی، فرسایش عاطفی، خستگی شغلی، 
سختی کار، ناکامی شــغلی، لزوم توانایی 
حل مشکالت کاری، لزوم وجود پتانسیل 
کاری، وجود احساس رضایت شغلی، وجود 
احساس دوگانگی شخصیت حرفه ای، لزوم 
حل مشــکالت حرفه ای صاحبه کار، وجود 
احساس ناخوشایند شغلی، تأثیرات رفتاری 
شــغل، در قالب عوامل مؤثــر بر کیفیت 
خدمات حسابرســی به نام استرس شغلی 
و فرســودگی شغلی به شــمار می رود. به 
عبارت دیگر زمینه ی استرس و فرسودگی 
شــغلی با ویژگی های مزبــور می تواند بر 
سطح کیفی خدمات حسابرسی تأثیرگذار 
می باشــد. در صورت وجود اســترس در 
محیط شــغلی، زمینه ی مناسب در جهت 
عدم کشــف تحریفات عمده صورت های 
مالی ســلب اعتماد اســتفاده کنندگان از 
صورت هــای مالی، عــدم ارائه ی خدمات 
مناسب به صاحبه کار و کاهش سطح درآمد 
و سقوط در رتبه بندی کیفی مؤسسات را 

برای حسابرســان به همراه داشــته و از 
طرف دیگــر موجب ایجاد عــدم امنیت 
خاطر و عدم اطمینان اســتفاده کنندگان 
از صورت هــای مالی در جهــت تصمیم 
گیری های آگاهانه ی اقتصادی خواهد بود. 
با توجه به نتایج آزمون های انجام شــده، 
متغیرهای مشــاهده پذیر  از  بعضی  آماره 
)ویژگی ها( کمتر از 1/96 )اطمینان برای 
اظهار نظر( اســت که باید از مدل حذف 
گردد. پس مدل نهایی پیشــنهاد شده به 

شرح نگاره دو است. 

پیشنهادها و مشکالت پژوهش
با توجه به مطالب تشــریح شــده در 
مبانی نظــری و نتایج حاصل از پردازش 
داده ها، پیشــنهادهای پژوهش به شرح 

زیر بیان می گردد:
- با توجه به نتایج پژوهش در خصوص 
تأثیر استرس شغلی و فرسودگی شغلی 
پیشنهاد  بر کیفیت خدمات حسابرسی، 
می گــردد در تدوین دســتورالعمل ها و 
مبانی  نیز  و  استانداردهای حسابرســی 
نظــری و مدل های مفهومی در خصوص 
کیفیت حسابرســی، عوامل مزبور مورد 
اســتفاده قرار گیرد. همچنین به منظور 
استفاده از خدمات با کیفیت حسابرسی، 
ایــن عوامل و ویژگی هــای کیفی آن ها 
بایــد مدنظر حسابرســان و مؤسســات 

حسابرسی قرار گیرد. 

- عوامل بسیار زیادی ازجمله احساس 
کنترل، آهنگ کار، نوبــت کاری، آزادی 
عمل، دانش و مهارت و روابط کاری موجب 
ایجاد استرس شــغلی در افراد می شوند 
که می توان آن ها را به عنوان ویژگی های 
اســترس شــغلی مورد آزمون قرار داد. 
بنابراین بررســی تأثیر این ویژگی ها در 
ایجاد اســترس شــغلی موضوعی است 
که تحقیقات آتــی می توانند اثر آن را بر 
کیفیت خدمات حسابرسی، مورد تجزیه 

وتحلیل قرار دهند. 
- سبک رهبری سرپرستان و وضعیت 
تاهل افراد از دیگر عوامل ایجاد کننده ی 
فرسودگی شغلی به شمار می رود که در 
این پژوهش مورد آزمون قرار نگرفته اند 
و تحقیقات آتــی می تواند اثر آن ها را بر 
کیفیت حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل 

و آزمون قرار داد. 
همچنین ازجمله مشــکالت عمده ی 
این پژوهش، عدم امکان تفسیر حرفه ای 
اظهارنظــر پاســخ دهندگان بــه دلیل 
اســتفاده از سؤاالت بســته در راستای 
حوزه  در  حرفــه ای  قضاوت های  ارائه ی 

عملیاتی کیفیت حسابرسی است. 
وجود محیط تنش زای کاری در فرایند 
حسابرسی یکی از عوامل تأثیرگذار ایجاد 
استرس در حسابرســان به شمار می رود 
که فشــارهایی از جمله فشــار بودجه ی 
زمانی، فشــار حق الزحمه، فشار تاخیر در 

نگاره2- مدل مفهومی پیشنهادی در خصوص عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی

لزوم ارائه ی راهکار عملیاتیخستگی شغلی
همزمانی وظایفلزوم وجود پتانسیل کاری

لزوم انجام کار گروهیوجود احساس رضایت شغلی

عدم شناخت نحوه ی ارزیابی عملکرد حرفه ایوجود احساس ناخوشایند شغلی

استقالل حسابرستوانایی کشف تحریفات
کیفیت

حسابرسی

فرسودگی 
شغلی

استرس
 شغلی
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آن می شــوند، بنابراین به منظور افزایش 
کیفیت خدمات حسابرسی، جلوگیری از 
ایجاد عوامل استرس زا بدلیل تأثیرگذاری 
مخــرب آن هــا بــر کارایــی عملکــرد 

ارائه ی گزارش حسابرســی، حجم باالی 
وظایف و لزوم اثربخشی آزمون های محتوا 
بر اساس اهداف حسابرسی، از مهم ترین 
عواملی است که موجب افزایش و تشدید 

حسابرسان، امری حیاتی به شمار می رود 
که با نتایج اســمیت13)2017(، گالور و 
مارتیــن14  )2016( در این حوزه نیز هم 

راستا می باشد. 
در این پژوهش عواملی همچون لزوم 
ارائه ی راهکار عملیاتی، لزوم سرعت عمل 
ارائه ی وظایف و لــزوم انجام کارگروهی 
به عنــوان مکانیزمی کاهنــده در مدل 
مــورد نظر به کار رفت و نتایج به دســت 
آمده نشــان می دهد که حسابرسانی که 
توانایی انجام کار گروهی، ســرعت عمل 
بــاال و توانایی ارائه ی راهــکار عملیاتی 
باالیی دارند، اســترس شــغلی کم تری 
را متحمل می شــوند و کارایی عملکرد 
خود را افزایــش می دهند. این نتیجه با 
نتایج بریت و جکــس15)2015( که در 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که 
ناهماهنگی های  به  نسبت  منعطف  افراد 
موجود در محیط کار خوشبین تر هستند 
و خواسته های کاری کارفرما را به عنوان 
چالش هایی در نظــر می گیرند که باید 
بــر آن ها غلبه کننــد و در این خصوص 
اعتماد به نفــس کافی برای انجام آن را 

دارند، برابری می کند. 

پی نویس ها:
1- دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، فالورجان 
2- حســابدار رسمی و اســتادیار گروه حسابداری، 
مؤسســه آموزش عالــی غیرانتفاعــی المهدی مهر، 

اصفهان
3- Smart PLS
4- Curram & et al. 

5- Smith & et al. 
6- Palmrose
7- Titman & Trueman
8- David Son & New
9- Lam & Cheng 
10- Smith

11- Biber & Newman
12- Smith & et al. 
13- Smith
14- Glover & Martin
15- Brit & Jacks

منابع:
1- ایمانی برندق، محمد، مهرانی، کاوه، حجت شمامی، رحیم )1394(، 
شناســایی عوامل تعیین کننده کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابداران 
رســمی، دانش حسابداری، سال هفتم، شــماره بیست و پنجم، تابستان: 

17-22
2- بهزادیان، فتاح، ایزدی نیا، ناصر )1396(، بررســی فاصله انتظارات 
حسابرســان مستقل و اســتفاده کنندگان خدمات حسابرسی در خصوص 
کیفیت خدمات، پژوهش های کاربردی در گزارشــگری مالی، سال ششم، 

شماره ده، یهار و تابستان: 67-88
3- فالح، علی، طاهری، بهناز )1397(، بررســی تأثیر اســترس شغلی 
حسابرســان بر کیفیت حسابرســی، پژوهش های جدیــد در مدیریت و 

حسابداری، سال چهارم، شماره سی و ششم، بهار: 43-55

4- مرویان حسینی، زهرا، الری دشت بیاض، محمود )1394(، بررسی 
نقش فرسودگی شغلی در رابطه بین استرس و عملکرد شغلی حسابرسان، 

حسابداری سالمت، سال چهارم، شماره یازدهم، بهار: 69-79
5-نیکبخــت، محمدرضا، محمودی خوشــرو، امید )1396(، بررســی 
عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرســی در ایران با توجه به شاخص های هیات 
نظارت بر حسابداری شرکت های ســهامی عام، بررسی های حسابداری و 

حسابرسی، سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز: 35-41 
6- Kenneth J. Smith, David J. Emerson (2018). An analysis 

of the relation between resilience and reduced audit quality 
within the role stress paradigm . Salisbury University, 
Department of Accounting & Legal Studies, 1101 Camden 
Avenue, Salisbury, MD 21801, United States .



55| شماره چهل و چهار | زمستان 541397  شماره چهل و چهار | زمستان 1397|

تأثیر تئوری حسابداری
FASB بر چارچوب نظری

سی. ریچارد بیکر - ترجمه: وحید منتی1 / سیده فاطمه اکبری کیارودی2

اول  نیمه ی  طول  در 
»تئوری  بیســتم،  قرن 
عمدتاً  که  حسابداری« 
و  پژوهشــگران  توسط 
دانشگاهیان حسابداری توسعه  یافته بود، 
مبنای اصلی عمل و آموزش حســابداری 
در ایاالت متحده شد. از زمان ایجاد هیأت 
 )FASB( اســتانداردهای حسابداری مالی
یعنی اوایل دهه ی 1970، چارچوب نظری 
FASB مبنای اصلی تدوین اســتانداردها 
و همچنیــن رویه های عمــل و آموزش 
حســابداری مالی بوده است. درحالی که 
هــدف ایجــاد یــک چارچــوب نظری، 
توسعه ی مجموعه موردتوافقی از مفاهیم 
و اصــول برای هدایت اســتانداردگذاری 
در حســابداری بوده است، هدف مرتبط 
دیگــری کــه وجــود دارد در زمینه ی 
کاهش تنوع )چندگانگی( رویه های عمل 
حســابداری و حرکت به سوی یکنواختی 
اســت. این مقاله تأثیر تئوری حسابداری 
بر چارچوب نظری را بررســی می کند و 
همچنین به بررســی برخی از پیامدهای 

این تأثیر می پردازد.

مقدمه
هدف این مقاله، بررسی تأثیر تئوری 
 FASB حســابداری بر چارچــوب نظری
اســت. تئوری حســابداری شامل طیف 

گســترده ای از متون و رساله هایی است 
که در طی یک دوره ی تقریباً صدســاله 
)از اواخر قرن 19 تا دهه 1970( توسط 
پژوهشگران حسابداری و افراد دانشگاهی 
به رشــته ی تحریــر درآمده اســت. در 
مقابل، چارچــوب نظری FASB، در طی 
دهه های 1970 و 1980، به طور خاص 
توسط هیأت اســتانداردهای حسابداری 

مالی، به این منظور ایجادشده است:
چارچــوب نظری FASB سیســتمی 
به هم پیوســته از اهداف و مبانی مرتبط 
به هم می باشد که منجر به شکل گیری 
استانداردهای یکنواخت شده و ماهیت، 
کارکــرد و محدودیت های حســابداری 
مالــی و صورت هــای مالــی را تجویز و 
مشــخص می نماید. انتظــار می رود که 
این چارچوب از طریق ارائه ی ســاختار 
و جهت برای حســابداری و گزارشگری 
مالــی، به منظور تســهیل خدمات مالی 
مربوط و منصفانه )بی طرفانه( که منجر 
به تخصیــص کارآمد منابــع اقتصادی 
می شــود، به عموم خدمت کند )بیانیه 

.)1980 ،FASB ،2 مفهومی شماره
بنابراین تمایز بین تئوری حسابداری 
و چارچوب نظری این اســت که تئوری 
و  پژوهشــگران  توســط  حســابداری 
نظریه پردازان زیــادی در طول چندین 
ســال نوشته شده اســت و به تعدادی از 

رویکردهــای متفاوت برای حســابداری 
اشــاره می کند.  مالــی  و گزارشــگری 
 FASB درحالی کــه چارچــوب نظــری
به عنــوان یک بیانیه ی رســمی اســت 
کــه توســط FASB در زمینــه اهداف 
حسابداری و گزارشگری مالی، صادرشده 
است. در دوره ی اول قرن بیستم، تئوری 
حســابداری بر پاســخ گویی مستمر به 
سؤاالت ناشــی از رویه های عمل تمرکز 
داشــت. نمونــه ای از ایــن پرســش ها 
عبارت اســت از: هدف حسابداری مالی 
چیســت؟ )به طور مثال، انعکاس وظیفه 
مباشرت مدیریت در رابطه با دارایی های 
شرکت یا ارائه ی اطالعات سودمند برای 
ســرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت 
اتخاذ تصمیمات مالی(؛ صورت های مالی 
از چه دیدگاهی باید تهیه شوند؟ )به طور 
مثــال، مالکیــت انفرادی یــا کل واحد 
تجاری(؛ بهترین روش اندازه گیری سود 
مقابله ی  مثال،  )به طور  دوره چیســت؟ 
هزینه ها با درآمد یا اندازه گیری تغییرات 
بدهی،  دارایی،  تعریف  دارایی ها(؛  ارزش 
ارزش ویژه، درآمد و هزینه به چه صورت 
است و این موارد چگونه باید اندازه گیری 
شــوند؟ )به عنوان مثال، بهــای تاریخی، 

بهای جایگزینی یا ارزش منصفانه(.
این مســائل طی ســال ها موردبحث 
قرارگرفته و امروزه نیز چنین بحث هایی 
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»جرج او. مــی«( دربرمی گیرد. ادامه و 
ساختار مقاله به این صورت است: بخش 
بعدی در رابطه با پیشــرفت حسابداری 
در دوره اول قرن بیســتم بحث می کند 
که شــامل بازنگری گذار از اتکای اولیه 
بر تئوری حســابداری به ایجاد یک  نهاد 
استانداردگذار حسابداری، پس از تدوین 
مقــررات اوراق بهادار آمریــکا در دهه 
1930 اســت. بخش بعــدی در رابطه 
با چند مســئله ی مهم که ناشی از این 
تغییر و گذار اســت، بحث می کند و در 

آخر بحث و نتیجه گیری ارائه می گردد.

ظهور تئوری حسابداری
طی اواخر قــرن 19 و اوایل قرن 20، 
رویه های عمل حســابداری شرکت های 
اساسی  به طور  ایاالت متحده،  در  تجاری 
دچار تغییر شد؛ هیچ توافقی در زمینه ی 
اصول و مفاهیم گزارشــگری مالی وجود 
نداشــت. درواقع، در سال های اولیه قرن 
بیســتم، تئوری حسابداری شامل متون 
و رســاله های متنوعی بود که توســط 
پژوهشگران و دانشــگاهیان حسابداری 
هاتفیلد   ،)1908( اســپراگ  همچــون 
دیگــران  و   )1922( پتــن   ،)1909(
نوشته شده بود. بااین که این نویسندگان 
تأثیرگذار بودند، امــا کار آن ها منجر به 
مجموعه موردتوافقی از اصول و مفاهیم 

ادامه دارد. پاســخ ها اغلــب تحت تأثیر 
تمایل به ایجاد یک مجموعه ای از اصول 
و مفاهیــم موردتوافق و همچنین تمایل 
به دســتیابی به یکنواختی در رویه های 
عمل حسابداری اســت. محدوده ی این 
مقاله شامل پیشرفت حسابداری مالی از 
دوران اولیه آن کــه در آن دوران تئوری 
حسابداری، هم در رویه های عمل و هم 
در آموزش حسابداری، نقش مهمی را ایفا 
کرده است تا دوره های اخیر که طی آن 
چارچوب نظری FASB تبدیل به مبنای 
اصلی تدویــن و ترویج اســتانداردهای 
حسابداری و همچنین رویه های عمل و 

آموزش شده است.
علی رغم کم رنگ شدن ظاهری نقش 
تئوری حسابداری، استدالل و بحث اصلی 
این مقاله این است که تئوری حسابداری 
ایجــاد چارچوب نظری  تأثیر مهمی بر 
داشته و در اکثر موارد، کار پژوهشگران و 
دانشگاهیان حسابداری، منبع اصلی این 
تأثیر بوده است. این مقاله مشارکت های 
چند تن از پژوهشگران برجسته و اثرگذار 
حســابداری همچون »چارلز اسپراگ«، 
پتن«،  هاتفیلــد«، »ویلیام  رند  »هنری 
»موریــس مونیتز«، »جورج ســورتر« و 
»رابرت اسپراوس« و همچنین برخی از 
افراد حرفه ای حســابداری که چشم انداز 
علمی را به تصویر کشیده اند نیز )همانند 

حســابداری مالی نشــده بــود. تا زمان 
تصویب قوانیــن اوراق بهادار در دهه ی 
1930 و ایجــاد کمیتــه ی رویه هــای 
حســابداری3 انجمن حسابداران رسمی 
آمریکا4 و حتــی پس ازآن تا زمان ظهور 
هیأت تدوین اصول حسابداری5 در سال 
1959، تالشــی برای ایجاد مجموعه ی 
توافــق شــده ای از اصــول و مفاهیــم 

حسابداری مالی صورت نگرفته بود.

نقش اولیه ی دولت فدرال آمریکا
در اواخــر قــرن 19 و اوایل قرن 20، 
اختالف نظرهای سیاســی بســیاری در 
رابطه با نقش دولت فدرال ایاالت متحده 
در قانون گذاری بــرای واحدهای تجاری 
وجود داشــت )پرویتز و مرینــو، 175، 
1998(. در اوایــل ســال 1887، قوانین 
فدرال برای راه آهن های بین ایالتی تنظیم 
شد. این قانون، کمیســیون تجارت بین 
ایالتــی6 را ایجاد کرد کــه مجاز به ایجاد 
استانداردهای حسابداری یکنواخت برای 
راه آهن ها بود. در میــان چیزهای دیگر، 
راه آهن ها نیازمند ثبت هزینه ی استهالک 
و ذخیره ی مربوطه )اســتهالک انباشته( 
برای دارایی های غیــر جاری خود بودند 
)تجهیزات ریلی(. شــرکت های راه آهن با 
این نظریه »استهالک اقتصادی« مخالفت 
کردند زیرا روش سنتی »بهسازی7« خود 
را ترجیح می دادند که در آن به جای ثبت 
هزینه ی اســتهالک تجهیــزات موجود، 
بهای تجهیزات جدید به حســاب هزینه 
عملیاتی می رفــت. این بحث تاریخی در 
رابطه با حسابداری راه آهن نشان می دهد 
کــه در اوایل قرن 20، هم حســابداران 
حرفه ای و هم مدیران شرکت، یکنواختی 
اســتانداردهای حســابداری را نپذیرفته 
بودند. درحالی که بسیاری از شرکت های 
ســهامی عام، طی ســال های 1900 تا 
1920 صورت های مالی خــود را همراه 
با »گواهی های حســابداران« صادر کرده 
بودند، هیچ یکنواختی )یکنواختی زیادی( 
در این صورت های مالی وجود نداشــت 
)کری، 1969(. در مقاله ای که در ســال 
1909 در مجله ی حســابداری8 منتشر 
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شد، والتون به این صورت اظهار نارضایتی 
کرد:

یکــی از مــوارد تأســف آور در مورد 
حرفــه ی حســابداری عــدم وجود یک 
مقام یــا دادگاه )َحَکم( عالی اســت که 
بتواند نظریاتی قاطــع پیرامون مواردی 
که در مــورد آن هــا اختالف نظر وجود 
دارد ارائــه نمــوده و تصمیمــی را ارائه 
کند که بــرای افراد حرفــه ای اجباری 
باشــد... در غیاب یــک داور )َحَکم( در 
حرفه ما، هرکســی خود را قانون دانسته 
و نتیجه آن می شــود که بــا توده ای از 
نظرات متضاد در بســیاری از موضوعات 
کــه هرکدام ارزش خود را از شــهرت و 
اعتبار فــرد ارائه کننده ی آن گرفته اند و 
دارای درجه ی متقاعدکنندگی زیاد و کم 

هستند، مواجه خواهیم شد.
یکی از اســتدالل های اصلی این مقاله 
 این اســت که تالش بــرای کاهش تنوع 
)چندگانگی( در نحوه ی عمل حسابداری 
درنهایت منجر به ایجاد چارچوب نظری 
FASB شــد. نگاره ی )1( این اســتدالل 
را نشان دهد. در ســال های اولیه ی قرن 
بیستم، یک موضوع مهم »پیکره ی بزرگی 
از تئوری حسابداری چندگانه9« در کنار 
طیف گســترده و متنوعــی از رویه های 
عمل حسابداری وجود داشت که منجر به 

بحران های مالی در اواخر دهه 1920 شد. 
ایجاد کمیســیون بورس و اوراق بهادار10 
در سال 1934 منجر به تالش هایی برای 
کاهش تنوع در رویه های عمل حسابداری 
و حرکت به سوی یکنواختی شد. نتیجه ی 
نهایی ایــن تالش ها، تدویــن چارچوب 

نظری بود. )نگاره ی 1(

محتوای فکری پیرامون بنیادهای 
)ریشه های( تئوری حسابداری

در بین سال های 1870 و 1910 تغییر 
مهمی در آموزش عالی آمریکا رخ داد. این 
دوره ای بود که مفهوم دانشگاه مدرن در 
ایاالت متحده مطرح شد. یکی از تأثیرات 
مهم بر آمــوزش عالی آمریــکا در این 
دوره، مدل ارائه شده توسط دانشگاه های 
آلمانی  دانش پژوهی  تأثیــر  بود.  آلمانی 
در حوزه های گوناگــون یادگیری، تأثیر 
عمده ای بر ایجاد و توســعه رشــته های 
تحصیلی ازجمله اقتصاد و حســابداری 
در ایاالت متحده داشت )بریمن 1966(.

تأثیر تئوری حسابداری آلمانی
اواخــر قــرن 19 و اوایل قــرن 20، 
دانشــگاهیان آلمانی نقش برجســته ای 
را در پیشــرفت تئوری حســابداری ایفا 
نمودند )ماتســیچ و کوپر 2003؛ ایوانز، 

2005(. ایوانــز )2005( نشــان داد که 
تئــوری حســابداری در آلمــان عمدتاً 
از طریــق تفســیرهای قانونــی، قانون 
تجــارت11 آلمــان )ADHGB( پدیــدار 
شده اســت. قانون حســابداری آلمانی 
یکنواخت در ســال 1861 ایجاد شــد، 
زمانی که ADHGB شــرکت ها را ملزم 
به نگهداری حســاب ها و ارائه ی ترازنامه 
ســاالنه می نمود. بااین حــال، این قانون 
معیارهای اندازه گیری و شناخت را برای 
صورت های مالی مشــخص نکرده بود و 
درنتیجه در زمینــه ی یک بخش خاص 
از ADHGB که مشــخص کرد دارایی ها 
و بدهی هــا باید به ارزشــی اندازه گیری 
شــوند کــه در آن زمــان کاال را تولید 
کرده اند، اختالفاتی ایجاد شــد )ریچارد 
پژوهشــگران  از  برخــی   .)2005،836
حقوقی، این عبارت را این گونه تفســیر 
کردند که به این معنی است که دارایی ها 
باید به ارزش بازار اندازه گیری شوند که 
این امر، پرداخت ســود ســهام از محل 
سود تحقق نیافته ناشــی از نگهداری را 
مجاز می نمود. در مورد ورشکستگی، این 
تفسیر ممکن اســت به این معنی باشد 
که اعتباردهندگان نسبت به سهامداران، 
متضرر می شوند. برای اصالح این مشکل، 
در ســال 1870، قانونــی در زمینــه ی 
شــناخت و اندازه گیری ایجاد شــد و از 
طریق محدود کردن پرداخت های ســود 
ســهام به میزان ســودهای تحقق یافته، 
از حقوق اعتباردهندگان محافظت شــد 
)همــل و اشــمیت 333،2013(. وجود 
این گونــه بحث ها پیرامــون حمایت از 
حقوق اعتباردهنــدگان و تعیین مقدار 
مجــاز پرداخت های ســود ســهام که 
پیامدهای مســتقیم بــرای اندازه گیری 
دارایی هــا و بدهی ها و درآمد داشــت، 
منجر به ایجاد دو رویکرد متفاوت تحت 
عناوین ایســتا )دارایی-بدهــی( و پویا 
اوایل قرن بیســتم  )درآمد- هزینه( در 
شد )اشــمالنباخ، 1919(. فرض اساسی 
رویکــرد »دارایی- بدهــی« این بود که 
هــر واحــد تجــاری دارای عمرمحدود 
و مشــخص اســت؛ بنابرایــن، رویکرد 
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در ایاالت متحــده هم وجود داشــت و 
درنتیجه منجر بــه بحث هایی در مورد 
اندازه گیری مناسب سود و سایر مسائل 

حسابداری شد.

از  در جســت وجوی مجموعه ای 
برای  اصول و مفاهیــم موردتوافق 

حسابداری مالی
تأثیــر دانش پژوهی آلمانی بر آموزش 
اســت  ممکــن  ایاالت متحــده  عالــی 
آمریکایــی  حســابداری  پژوهشــگران 
را به ســوی بهبــود تئوری حســابداری 
خودشــان هدایــت کرده باشــد. چارلز 
اســپراگ یکی از پژوهشــگران اولیه ی 
حســابداری بود کــه به دنبــال ایجاد 
مجموعــه ای از اصــول و مفاهیم برای 
حســابداری مالــی بود. اســپراگ، یک 
ســرباز جنگ داخلی و یک دانشــمند 
همه چیزدان )فیلســوف( و مستعد بود. 
وی رئیس انجمن حســابداران نیویورک 
در  بانکــی12«  »اتحادیــه پس انــداز  و 
نیویورک بود. چارچوب نظری اســپراگ 
)1880( شــامل یک رویکرد منطقی و 
قیاســی برای تئوری حسابداری بود که 
بیــن تئوری حســابداری و رویکردهای 
ارتباط  اقتصــاد  و  ریاضیــات  قیاســی 
برقــرار کرده بود. معادله ی حســابداری 
)دارایی ها=بدهی ها+حقــوق  اســپراگ 
مالکانــه( بعدها مبنایی بــرای تدریس 
حسابداری در ایاالت متحده شد )پرویتز 
و مرینــو،155،1998( و همین طــور بر 
بهبود بخش عناصر چارچوب نظری نیز 

»دارایــی– بدهــی« مشــخص کرد که 
در نظــر گرفتن شکســت احتمالی یک 
شرکت و انحالل آن ضروری است. طبق 
قانونی« مســتلزم  این مفهوم، »انحالل 
ارزیابی دارایی ها به ارزش آن ها در تاریخ 
مقادیر  تعییــن  اســت. هدف،  ترازنامه 
الزم برای پرداخــت بدهی ها در صورت 
ورشکستگی بود )ریچارد، 2005(. گذار 
از رویکرد »دارایــی- بدهی« به رویکرد 
»درآمد- هزینه« در تئوری حســابداری 
در اواخر قــرن 19 در آلمان تحت تأثیر 
فشارهای ســهامدارانی بود که خواهان 
پرداخت قانونی سود ســهام بودند. این 
تمایل، با نوســانات ارزش بازار دارایی ها 
رویکرد »دارایی–  برخالف  نبود.  سازگار 
بدهــی«، رویکرد »درآمــد- هزینه« در 
بر شناخت  تئوری حســابداری، مبتنی 
دارایی ها و بدهی ها به بهای تمام شــده 
تاریخی به همراه اســتهالک این دارایی 
در طی زمان اســت )همل و اشــمیت 
331،2013(. با توجه بــه این رویکرد، 
سود خالص از طریق »مقابله هزینه ها با 
درآمدها« مشخص می شود. این دیدگاه 
»درآمــد- هزینه« تئوری حســابداری 
بعدها در بخش عمده ای از قرن بیستم، 
مبنــای اصلی تئــوری حســابداری در 

ایاالت متحده آمریکا شد.
به طور خالصــه، در اواخر قرن 19 و 
اوایل قرن 20، تئوری حسابداری آلمانی 
بــا رویه ی عمــل حســابداری و قانون 
مالیات درهم آمیخته شد. این تعامل بین 
تئوری و نحوه ی عمل به میزان کم تری 

اثرگذار بــود )FASB، 1985(. پرویتز و 
مرینو )1998،210( معتقدند که تئوری 
مالکیت انفرادی حســابداری، پاســخی 
بــه تضاد اولیه ی بین تئــوری اقتصادی 
و  )ناپیر،2013(  فردگرایانه  نئوکالسیک 
ظهور شــرکت های بزرگ بود که قدرت 
قیمت گــذاری و انحصارگری را در اوایل 
قرن بیستم داشتند. هنری رند هاتفیلد 
دیگــر پژوهشــگر حســابداری بود که 
از تئــوری مالکیت انفــرادی دفاع کرد. 
هاتفیلد دارای دکترای اقتصاد سیاسی از 
دانشگاه شیکاگو در سال 1897 و تحت 
تأثیر مکتب اقتصادی نئوکالسیک بود که 
توسط اقتصاددان بریتانیایی به نام آلفرد 
نظریه پردازان  بود.  توسعه یافته  مارشال، 
مالکیــت انفــرادی همچــون هاتفیلد، 
نظریه ی انباشت ســود در شرکت برای 
رشــد آتی را رد نموده و بر اندازه گیری 
صحیح سودهای دوره جاری که مبنای 
توزیع ســود بین مالکان اســت، تمرکز 
کردنــد )پرویتز و مرینــو 210،1998(. 
بااین حال، هاتفیلد  این جاست که  جالب 
بــا رویکــرد »درآمد-هزینــه« بــرای 
محاسبه ی سود مخالفت نمود. در عوض 
او استدالل کرد که تعیین سود خالص، 
اساســاً یک مسئله ی مرتبط با ارزشیابی 
دارایی اســت و تقریباً می توان گفت که 
او فرآیند کســب عایــدات و مفاهیمی 
همچون درآمد و هزینه را نادیده گرفت 
)پرویتز و مرینو 211،1998(. درنتیجه، 
هاتفیلد برای محاســبه سود، از رویکرد 

»دارایی-بدهی« حمایت نمود.

تئوری  بدیهیــات13  رویکــرد 
حسابداری

نخســتین  از  یکــی  پتــن  ویلیــام 
نظریه پردازان حســابداری بــود که در 
کتابش تحت عنوان »تئوری حسابداری«، 
رویکــرد بدیهیات را پیشــنهاد نمود. با 
توجه به جســت وجو برای مجموعه ای از 
اصول و مفاهیم و تحت تأثیر قرار گرفتن 
توسط مدل قیاســی و منطقی ارائه شده 
توســط تئــوری حســابداری آلمانی و 
 )1922( پتن  نئوکالسیک،  اقتصاددانان 

چارچوب نظری

یکنواختی

استانداردگذاران
بورس اوراق و بهادارتهیه کنندگان

حسابرسان استفاده کنندگان

تنوع

تئوری حسابداری

نگاره ی 1. تأثیر تئوری حسابداری بر چارچوب نظری
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برای پیشــرفت تئوری حســابداری به 
شیوه ای مشــابه تالش کرد تا به کمک 
رشــته ی ریاضی همچون هندســه، آن 
را انجام دهد. بدیــن ترتیب، او با تعداد 
کمی از بدیهیات که مفروضات اساســی 
برای اصول و اســتانداردهای حسابداری 
را فراهم می نماید، آغــاز کرد. پتن این 
مفروضــات بدیهی را در فصل بیســتم 

کتابش مطرح کرده است:
1- واحد تجاری )صورت های مالی از 
دیدگاه یک واحــد تجاری منحصربه فرد 
و قابل تشــخیص که متمایز از مالکانش 

است(.
2- تــداوم فعالیــت )در صورت عدم 
وجود شــواهد مغایر، فرض می شود که 
واحد تجاری تا آینده ی نامعلوم فعالیت 

داشته باشد(.
3- معادلــه ی ترازنامــه )دارایی ها = 

ارزش ویژه(
4- صــورت دارایی هــا و بدهی هــا، 
انعــکاس کامــل وضعیت مالی اســت. 

)دارایی – بدهی =وضعیت مالی(
5- ارزش واحــد اندازه گیری در طول 

زمان ثابت است. )واحد پولی ثابت(
6- بها= ارزش اولیه )بهای تمام شــده 

تاریخی(
7- بها مرتبط با محصول است )مقابله 

هزینه ها با درآمدها(
8- بها برخالف درآمد، تحمل می شود. 

)هزینه ها شامل سود نمی شوند.(
9- در داده ها توالی وجود دارد. )اولین 

)FIFO-خروجی از اولین ورودی
پتــن )1922( عــالوه بــر رویکــرد 
بدیهیات، از تئــوری واحد اقتصادی نیز 
حمایــت کرد )هدف حســابداری مالی، 
گــزارش نتایــج کلی واحد تجــاری به 
تمام بخش ها و افراد ذینفع اســت.( و با 
تئوری مالکیت انفــرادی مخالفت نمود 
)حســابداری مالی باید به مالکان واحد 
تجاری توجه نمایــد(. تمایز بین تئوری 
واحد اقتصادی و تئوری مالکیت انفرادی 
منجر به تفاوت های تکنیکی در محاسبه 
درآمد و ســرقفلی واحد تجاری شــده 
اســت. تئوری واحد اقتصــادی، در قرن 

بیستم، توسط اســتانداردگذاران و افراد 
فعال در حرفه حســابداری رد شد. پتن 
)1922( همچنین یکی از حامیان اولیه 
مفهوم تطابق بود که به میزان زیادی به 
رویکرد »درآمد- هزینه« نزدیک اســت 

)پرویتز و مرینو، 1998؛ زف، 1999(.

رویکرد اصول14 تئوری حسابداری
برخالف رویکرد بدیهیات پتن )1922( 
که شــبیه یک رویکرد قیاسی و منطقی 
در ریاضیات و اقتصــاد بود، لیتلتن یک 
رویکرد اســتقرایی را بر اساس رویه عمل 
حســابداری، بــرای تئوری حســابداری 
پیشــنهاد داد. در این راســتا، وی تأکید 
کرد که: »کار تئوری حسابداری، بررسی 
انتقادی اعتقادات و باورها به منظور روشن 
کردن و گسترش بهترین تجارب و توجه 
مســتقیم به ریشــه ها و پیامدهای کار 
حسابداری است.« )لیتلتن،132،1929(. 
یکــی از کمک هــای اصلــی لیتلتن به 
تئــوری حســابداری این بود که نشــان 
داد هدف حســابداری مالی حساب دهی 
)پاســخ گویی( است و اگر ارزش های بازار 
در اندازه گیری های حســابداری استفاده 
شــوند، دســتیابی به این هدف دشــوار 
خواهد بود. لیتلتن به زبان آلمانی مسلط 
بود و لذا با تئوری حسابداری آلمانی آشنا 
بود. به ویژه، او بــا بحث بین رویکردهای 
بدهی«  »دارایــی-  و  »درآمد-هزینــه« 
که در آلمان اتفاق افتاده بود، آشــنا بود 
)بیونــدی، 2013(. لیتلتن از شــناخت 
دارایی هــا و بدهی ها در صورت های مالی 
به بهای تمام شده تاریخی حمایت کرد و 
ارزش های بازار را رد کرد به این خاطر که 
او معتقد بود »ارزش« یک مفهوم ذهنی 
اســت که نمی تواند به طــور قابل اتکایی 
اندازه گیری شــود. او همچنین این ایده 
را کــه بهای نیــروی کار ارزش را تعیین 
می کند، قبول نداشــت )لیتلتن 1929، 
 )150-152  ،1929( لیتلتــن   .)149
استدالل کرد ارزش هر چیزی بازتابی از 

قیمت های آتی آن است:
ارزش )value( یــک برآورد ذهنی و 
اهمیت نسبی یک کاال است درحالی که 

قیمت )price( مصالحه ای میان مقادیر 
برآوردی و مقادیر پولی که برای مبادله 
آن کاال پرداخت می شــود، است. ارزش 
در ذهن هر فرد به صورت جداگانه وجود 
دارد بنابراین نمی تــوان آن را با عینیت 
اندازه گیری نمود. بیشــترین اســتفاده 
از واژه »ارزش« در حســابداری مبتنی 
بر بها اســت؛ یعنی ارزش بــرای واحد 
تجاری مبتنی بر بها اســت )قیمت= بها 
به عالوه ی سود(. درحالی که در حقیقت 
قیمت منهای بها با سود برابر خواهد بود 
)سود= قیمت منهای بها(... اگر بها مبنای 
مناســبی بــرای اندازه گیــری کاالهای 
فروخته نشده باشــد، آنگاه با استداللی 
مشابه ارزش کاال بر مبنای آن باید ارائه 
شــود. در ارائه ی میزان ســرمایه گذاری 
انجام شــده در کاال، بها کاماًل قابل قبول 
است اما این به معنای ارزش آن نیست. 
بها ثبت مخارج قابل بازیافت اســت نه 
ثبــت ارزش. ارزش هر چیزی بازتابی از 

قیمت های آتی آن است.
حمایــت لیتلتــن )1929( از رویکرد 
»درآمد- هزینه« و اصل بهای تمام شده ی 
تاریخی در پیشــرفت تئوری حسابداری 
قبل از ایجاد FASB، بسیار تأثیرگذار بود.

یک نهــاد  به ســوی  گــذار 
استانداردگذار حسابداری

حســابداری  تئــوری  درحالی کــه 
بنیــان اصلــی بــرای عمــل و آموزش 
حســابداری مالــی در ایاالت متحده در 
طی بخش نخســت قــرن 20 را فراهم 
نمــود، هیچ توافقی بیــن افراد حرفه ای 
یــا نظریه پردازان در رابطــه با محتوای 
این تئــوری وجود نداشــت. حتی پس 
از ســقوط بازار ســهام و تهدید قوانین 
فدرال برای قانون گذاری بازارهای اوراق 
افــراد حرفه ای حســابداری در  بهادار، 
مقابل یکنواختــی مقاومت کردند. برای 
رســیدگی به این موضوع، یک کمیته ی 
ویژه برای همکاری با بورس اوراق بهادار 
توســط انجمــن حســابداران آمریکا15 
)AIA( باهدف تعامل با کمیته ی ســهام 
بــورس اوراق بهــادار نیویــورک طــی 
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عــالوه بر این، او بیــش از 100 مقاله در 
ژورنال های حرفه ای به چاپ رسانده بود و 
درواقع می توان گفت یکی از پژوهشگران 
برجســته حســابداری تلقی می شــود. 
علی رغم عدم تمایــل به کاهش تنوع در 
عمل حسابداری، یکی از نتایج توافق میان 
AIA و NYSE تهیه ی یک رســاله تحت 
شرکت«  »حسابرسی حساب های  عنوان 
بــود )AIA 1936(. »جــرج او. مــی« 
نویسنده اصلی این رساله بود. چیزی که 
در این رساله می توان دید این است که به 
میــزان قابل توجهی، از تنوع در رویه های 

عمل حسابداری حمایت شده است:
امــروزه  ســرمایه گذاران  »بیش تــر 
می داننــد کــه ترازنامه و حســاب های 
ســود و زیان به طور گسترده ای انعکاس 
قضاوت های فردی اســت و بدین ترتیب 
ارزش آن ها تا حــد زیادی به صالحیت 
و صداقت افراد قضاوت کننده بســتگی 
دارد. اهمیت روش و به طور خاص ثبات 
رویه از سالی به سال دیگر، به هیچ عنوان 
به شــکل یکســانی درک نخواهد شد.« 

.)1934،6 ،AIA(
بااین وجود، رساله شامل پنج استاندارد 
خاص بود که اولین تالش را برای ایجاد 
و تعریف »اصول عمومی پذیرفته شــده 
متداول  رویه های  همان  یا  حسابداری18 

سال های 1931 تا 1933 شکل گرفت.

بهادار  اوراق  بــورس  بین  توافق 
حســابداری  انجمن  و  نیویورك16 

آمریکا
توافق بین بورس اوراق بهادار نیویورک 
و انجمن حسابداری آمریکا )AIA( زمانی 
شــروع شــد که جی. ام. هاکس، مدیر 
کمیته ی پذیرش سهام بورس اوراق بهادار 
نیویورک از AIA خواست که بیان کند که 
آیا حســابداران متقاضی مایل به بررسی 
صحت اصول حسابداری استفاده شده در 
گزارش های مالی هستند یا خیر؟)پرویتز 
 ،AIA و مرینــو 278،1998(. کمیتــه ی
تحــت رهبری »جرج او. مــی17« به این 
ســؤال و دیگر ســؤاالت NYSE پاســخ 
منفی داد که نشــان دهنده ی این بود که 
»مســئولیت اصلی بــرای انتخاب اصول 
و حــوزه و دامنه ی افشــا باید بر عهده ی 
ارکان راهبری و مدیران شــرکت باشد.« 
به طــور  بنابرایــن  2-3(؛   ،1931،AIA(
واضح از تنوع )چندگانگی( در رویه عمل 
حســابداری حمایت کرد. »جرج او. می« 
بریتانیایی«  »آمریکایی-  حســابدار  یک 
بود که بخش عمده ای از کارش به عنوان 
شریک موسســه ی حسابرســی پرایس 
واتــر هــاووس )PWC( فعالیت می کرد. 

)استانداردهای حسابداری(«  حسابداری 
تشــکیل داد. نکته ی کلیــدی که باید 
موردتوجــه قرار گیرد این اســت که در 
دهه ی 1930، تنوع قابل توجهی هم در 
تئوری و هم در رویه عمل حســابداری 
وجود داشــت. درحالی که پژوهشــگران 
حسابداری سعی کردند از طریق توسعه ی 
مجموعــه ی  توافق شــده ای از اصول و 
مفاهیم برای حسابداری مالی این تنوع 
را کم کنند، حرفه ی حسابداری خواستار 
آن بود کــه تنوع عمل حســابداری بر 
مبنای قضاوت حرفه ای حفظ شود. تنها 
پس از تصویب قوانیــن اوراق بهادار در 
دهــه ی 1930، تالش هایی برای کاهش 
تنوع رویه های عمل و حرکت به ســوی 

یکنواختی انجام شد.

تأثیر قوانین بورس اوراق بهادار
قوانین اوراق بهــادار فدرال در دهه ی 
1930 یکی از ابتــکارات مهم در قوانین 
تجارت و رویه های عمل حســابداری در 
تاریخ آمریکاســت. قوانیــن اوراق بهادار 
مبتنــی بر یک رویکرد نظارتی بود که به 
مقدار زیادی تحت تأثیر »فلیکس فرانک 
فورتر19« از دانشکده ی حقوق هاروارد بود 
)پاریــش، 1970(. ایــن رویکرد نظارتی 
متمرکز بر نظارت فدرال بر شــرکت های 
تجاری، به منظور بهبــود ثبات اقتصادی 
بود. مطابق با این رویکرد نظارتی، تأکید 
بر همکاری با انجمن های مالی و تشویق 
به »خــود اجرایی20« توســط نهادهای 
بخــش خصوصــی همچــون حرفــه ی 
 حســابداری وجود داشت )بریمن، 1966 
و پاریــش، 1970(. قانــون اوراق بهادار 
1933، شرکت های منتشرکننده ی اوراق 
بهادار را ملزم کرد که در رابطه با شرکت 
خــود »اطالعات صحیــح و کامل« ارائه 
دهند. این قانون مشــخص کرد که اوراق 
بهادار پیشــنهادی برای فروش به عموم 
تهیه شده  مالی  باید شــامل صورت های 
پذیرفته شــده  عمومی  »اصــول  مطابق 
حسابداری« باشد و توسط یک حسابرس 
مستقل، حسابرسی شده باشد. این قانون، 
کمیسیون تجارت فدرال را مجاز کرد که 
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روش های موجود برای تهیه ی حساب ها، 
ارزشــیابی دارایی هــا و بدهی ها، تعیین 
استهالک و تهی شدن، تفکیک سودهای 
مکرر از غیر مکرر، تفکیک سرمایه گذاری 
و سود عملیاتی و ارائه و تهیه حساب های 
ســود را تجویز کنــد )پروتیــز و مرینو 
273،1998(. خشــم عمومی درنتیجه ی 
فروپاشی وال اســتریت در سال 1929 و 
افشائیات مربوط به سوء رفتارهای مالی، 
منجر به وضع قانون بورس و اوراق بهادار 
در ســال 1934 شد که کمسیون بورس 
 SEC .را ایجاد کرد )SEC( و اوراق بهــادار
این اختیار را داشــت که استانداردهای 
حسابداری الزم االجرا برای به شرکت ها، 
بــرای تهیه ی گزارش های مالی ســاالنه 
 SEC ،را تجویــز کند. از همان آغــاز کار
ایاالت متحده  در  استانداردگذاری  قدرت 
را داشــت، بااین حــال، روشــن نبود که 
چگونــه از این اختیار اســتفاده می کند. 
به عبارت دیگــر، آیا SEC اســتانداردهای 
یکنواختــی را بــرای تمــام شــرکت ها 
تجویــز می کند که رویکــرد موردعالقه 
قانون گذاران اســت یا این که رویکردی را 
اتخاذ خواهد کرد کــه طبق توافق میان 
AIA و NYSE به دست آمده است؟)قضاوت 
حرفــه ای و تنــوع در رویه هــای عمل 

حسابداری را مجاز می شمارد؟(

GAAP نظریات رقیب در مورد
ازآن جایی کــه SEC مجــاز به تدوین 
اصول حسابداری بود، حرفه ی حسابداری 
و انجمن های دانشــگاهی حســابداری، 
هــر دو، گام هایی را بــرای تعریف حوزه 
GAAP برداشتند. یکی از اولین تالش ها 
 )AAA( 21توسط انجمن حسابداری آمریکا
 AAA صــورت گرفت. کمیتــه ی اجرایی
که توســط ویلیام پتن و لیتلتن هدایت 
می شــد، یک بیانیه ی آزمایشــی اصول 
حســابداری مؤثر بر گزارشات شرکت22 
)به اختصار، بیانیه ی آزمایشــی( را صادر 
کــرد در که در ســال 1926 در مجله ی 
»بررســی های حســابداری« منتشر شد 
)انجمن حســابداری آمریکا، 1936(. این 
بیانیه آزمایشی سه بخش داشت: »بها و 
ارزش«، »اندازه گیری و سود« و »سرمایه 
و مازاد«. اساســاً، بیانیه ی آزمایشــی از 
رویکــرد »درآمد-هزینــه« و اصل بهای 
تمام شــده تاریخــی بــرای اندازه گیری 
دارایی ها و بدهی ها و اصل تطابق به عنوان 
مبنایی برای تعیین سود خالص طرفداری 
می کرد. همچنین برای اندازه گیری سود، 
بر رویکرد »همه شمول23 یا جامعیت« یا 
»مازاد خالص24« تأکید داشت که در آن 
تمام اقالم غیرعادی و غیرتکراری باید در 

صورت سود و زیان لحاظ شوند. بیانیه ی 
تئوری »واحد  آزمایشی همچنین حامی 
اقتصادی« بود که موردتوجه و عالقه پتن 
بود )انجمن حسابداری آمریکا، 1936(. در 
 ،AAA پاسخ )واکنش( به بیانیه آزمایشی
انجمن حسابداری آمریکا توسط سه فرد 
برجسته دانشــگاهی؛ »توماس ساندر« از 
دانشــگاه هاروارد، »هنری رند هاتفیلد« 
از دانشــگاه کالیفرنیا و »آندرهیل موور« 
از دانشگاه ییل، مطالعه ای را در زمینه ی 
رویه ی عمل حسابداری شکل داد )ساندر، 
هاتفیلد، موور 1938(. این نویســندگان، 
تجاری  شرکت های  حسابداری  رویه های 
ایاالت متحده را مورد بررســی قرار دادند. 
این رویکرد تضاد مســتقیمی با رویکرد 
قانونی و منســجم ارائه شده توسط پتن 
و لیتلتــن داشــت )انجمن حســابداری 
آمریــکا، 1936(. به عبارت دیگــر، اصول 
پذیرفته شده ی حســابداری باید آن هایی 
باشــند که در عمــل پذیرفته شــده اند 
نه آن هایــی که ازلحاظ نظــری، قانونی 
و منســجم هســتند )پروتیــز و مرنیو 

.)283،1998

رویه هــای  کمیتــه ی  ایجــاد 
)CAP( 25حسابداری

حســابداری  رویه هــای  کمیتــه ی 
در ســال 1939، به عنــوان اولین نهاد 
اســتانداردگذار در بخش خصوصی، در 
ایاالت متحده ایجاد شد. CAP کمیته ای 
از انجمن حســابداری آمریکا )AIA( بود 
و اعضای اولیه آن شــامل پتن و لیتلتن 
بودند. مقاالت زیاد نگاشــته شده توسط 
نظریه پردازان حســابداری بــر کار این 
کمیته تأثیر گذاشت. اولین مقاله، مقاله 
ســاندر و همکاران )1938( بود. دومین 
استانداردهای حسابداری  مورد »معرفی 
شــرکت ها« بود که درواقع یک نســخه 
بازنگری شــده از بیانیه آزمایشی اصول 
حســابداری مؤثر بر گزارشات شرکت ها 
بود. درنتیجه، یکــی از تصمیمات اولیه 
CAP تصمیم گیــری در مــورد این بود 
که آیــا GAAP باید مبتنی بر چارچوب 
منطقی و منســجم باشــد؟ مانند آنچه 
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 )APB( 28هیأت تدوین اصول حسابداری
جایگزین CAP شود و یک بخش تحقیق 
بــرای حمایت از کار APB ایجاد شــود. 
کمیته ی مزبور، ســه ســطح از تئوری 
حســابداری را معرفی کــرد: بدیهیات، 
اصــول و قواعد29. کمیتــه بیان کرد که 
بدیهیات باید تعدادشــان کم باشــد و 
بایــد به طور منطقی منجــر به اصول و 
قواعد شــوند. بدیهیات بایــد از محیط 
اقتصادی و سیاســی کــه واحد تجاری 
در آن فعالیت می کند منتج شود. هدف 
بخش پژوهش، تعیین بدیهیات و اصول 
بود )زف 1999(. وقتی که APB و بخش 
پژوهش در ســال 1959 ایجاد شــدند، 
پروفســور حســابداری  مونیتز  موریس 
دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، به عنوان رئیس 
پژوهش های حسابداری انتخاب شد. در 
این جایــگاه، او نویســنده پژوهش های 
حسابداری30 شماره ی ARS1( 1( تحت 
بنیادی حســابداری«  »بدیهیات  عنوان 
بود. این ســند، سه سطح از بدیهیات را 

توصیف نمود:
و  سیاســی  بدیهیات  الف:  گروه 

اقتصادی
 این گروه مبتنی بر محیط اقتصادی 
و سیاســی است که حســابداری در آن 
فعالیــت می کند. آن ها نشــان دهنده ی 
توصیفــی از ابعاد محیطی هســتند که 

مربوط به  حسابداری است.
• الــف-1( کمیــت: داده های کمی 
در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ســودمند 
هســتند. به بیان دیگر، داده های کمی در 
انتخاب بین بدیل ها بــه تصمیم گیرنده 
کمک می کند بنابراین اقدامات به درستی 

به پیامدها مربوط می شوند.
• الف-2( مبادله: بســیاری از کاالها 
 و خدماتــی کــه تولیــد می شــوند از 
طریق مبادله توزیع می شــوند و به طور 
مستقیم توســط تولیدکنندگان مصرف 

نمی شوند.
نهادها )واحــد تجاری(:  الــف-3(   •
فعالیــت اقتصــادی توســط واحدها و 
نهادهــای خــاص انجام می شــود. هر 
گزارش فعالیت بایــد به طور واضح یک 

توســط پتن و لیتلتن پیشنهادشده بود 
)انجمن حســابداری آمریکا، 1936( یا 
این که باید مبتنی بر اصول پذیرفته شده 
باشــد؟ مثل رویکرد ســاندر و همکاران 
)1938(. ســاختار اصلــی CAP ایــن 
اختالف بین تئوری و عمل حســابداری 
را نشــان می دهد. درنهایت این تصمیم 
گرفته شد که توســعه چارچوب نظری 
)مفهومی( برای تئوری حسابداری بسیار 
طوالنی خواهد شــد و درنتیجه انجمن 
حســابداری آمریکا،CAP را ایجاد کرد و 
اندازه کمیته ی مزبور را از هشــت عضو 
بــه 22 عضو افزایش داد. با این افزایش، 
تعداد اعضــای جدیدی که تقریباً به طور 
انحصــاری از حرفــه حســابداری آمده 
بودند، افزایش یافت درنتیجه، تأثیر آراء 
نظریه پردازان حسابداری همچون پتن و 

لیتلتن کاهش یافت.

حرکت به سوی چارچوب نظری
زف26 )1999 و 1984( بحثــی را که 
 ،SEC طــی دهــه 1940 و 1950 میان
رهبران شــرکت های حسابداری عمومی 
دانشگاهیان  و  حسابرســی(  )مؤسسات 
خــاص رخ داد، نشــان داد. ایــن بحث 
در رابطــه بــا این بــود که آیــا تدوین 
استانداردهای حسابداری باید مبتنی بر 
مجموعه ای از اصول حسابداری منطقی 
و منسجم باشد؟ و این که این اصول چه 
چیزهایی می توانند باشــند و این که آیا 
استانداردگذاری حسابداری باید انعکاسی 
از رویه ی عمل حسابداری باشد؟ رهبران 
مؤسســات حسابرســی در انتخاب بین 
تنــوع در رویه های عمل حســابداری و 
یکنواختــی باهم اختالف نظر داشــتند 
برطرف  برای   .)459-458 )زف،1984، 
کردن این تضادها، انجمن حســابداران 
»کمیته ی   )AICPA( آمریــکا  رســمی 
مخصوص برنامه ی پژوهش27« تشــکیل 
داد کــه از تهیه کننــدگان صورت های 
مالی، حسابرســان، افراد دانشــگاهی و 
حســابدار ارشــد SEC تشکیل شده بود. 
در گزارشــی که در سال 1958 منتشر 
شــد، کمیته ی مزبور پیشــنهاد داد که 

واحد یا نهاد درگیر را معرفی کند.
فعالیــت  زمانــی:  دوره  الــف-4(   •
اقتصادی در طی دوره های زمانی معین 
رخ می دهــد، هر گــزارش عملکرد باید 

مدت زمان مربوطه را مشخص کند.
• الف-5( واحد اندازه گیری: پول یک 
وجه مشــترک برای اندازه گیری کاال و 
خدمات و سرمایه است. هر گزارشی باید 
به طور واضح واحد پولی مورد استفاده را 

مشخص کند.
گروه ب: بدیهیات حسابداری

ایــن گــروه متمرکــز بر حــوزه ی 
حسابداری اســت. این بدیهیات مبنایی 
بــرای ایجاد اصول حســابداری شــکل 

می دهد.
• ب-1( صورت های مالی )مربوط به 
الف-1(: نتایج فرایندهای حسابداری در 
یک مجموعه اساسی از صورت های مالی 
نشــان می دهد که باهم ارتباط دارند و 

مبتنی بر داده های مشابه هستند.
• ب-2( قیمت هــای بازار )مربوط به 
الــف-2(: داده های حســابداری مبتنی 
بر قیمت های گذشــته، حال و مبادالت 
آینده هستند که درواقع اتفاق افتاده اند 

یا انتظار می رود که رخ دهند.
• ب-3( نهادهــا یــا واحــد تجاری 
)مربــوط به الف-3(: نتایــج فرایندهای 
حسابداری برای نهادها واحدهای خاص 

نمایش داده می شود.
• ب-4( آزمایشی بودن31 )مربوط به 
الف-4(: نتایج عملیــات مربوط به یک 
دوره ی کوتاه مدت غیرقطعی )آزمایشی( 
هستند، چراکه تخصیص در گذشته حال 

و آینده ضروری است.
گروه ج: بدیهیات الزام آور

 گروه سوم بدیهیات به طور اساسی با 
دو گروه قبل متفاوت است. این بدیهیات 
بلکه  نیســتند،  توصیفــی  بیانیه هــای 

بیانیه های دستوری هستند.
• ج-1( تداوم فعالیت: در صورت عدم 
وجود شواهد مغایر، واحد تجاری باید به 
فعالیت خود ادامه دهد. در صورت وجود 
شــواهدی از عمرمحــدود، واحد، نباید 
به عنوان واحــدی که تداوم فعالیت دارد 
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نگریسته شود.
تغییرات  • ج-2( عینیت )بی طرفی(: 
در دارایی هــا و بدهی ها و اثرات ناشــی 
از آن بــر درآمدهــا و هزینه ها، عایدات 
انباشــته و نظایــر آن ها، نبایــد قبل از 
 زمانــی که بتــوان آن را به طــور عینی 
اندازه گیــری کرد در حســاب ها ثبت و 

شناسایی شود.
• ج-3( ثبات: رویه های استفاده  شده 
در حســابداری باید بــرای اندازه گیری 
موقعیت و اقداماتش مناسب باشند و در 
دوره های بعدی هم مورد اســتفاده قرار 

گیرند.
• ج-4( واحــد ثابــت: گزارش هــای 
واحد  مبنــای  بــر  بایــد  حســابداری 

اندازه گیری ثابت، باشند.
• ج-5( افشا: گزارشــات حسابداری 
بایــد آن چــه را که بــرای گمراه کننده 

نبودن آن ها الزم است، افشا کنند.
بســیاری از این بدیهیات در رســاله 
پتن )1922( نیز بودند و به طورکلی در 
مورد آن ها بحث وجدلی وجود ندارد. این 
بدیهیــات از رویکرد خاصــی )»درآمد-
هزینه« در مقابــل »دارایی- بدهی« یا 
تئــوری مالکانه در مقابــل تئوری واحد 
اقتصادی( طرفداری نمی کنند و یا آن ها 
را نفــی نمی نمایند. صرفاً ممکن اســت 
بدیهیات ارائه شده در بخش »ج-2« که 
در مورد »عینیت« اســت، از اصل بهای 
تمام شــده ی تاریخی، طرفداری کند. در 
ادامه ی پژوهش های حسابداری شماره ی 
رابــرت   )1961 )مونیتــز،   )ARS(1
اســتاد دانشــگاه حسابداری  اسپراوس 
دانشگاه استنفورد به عنوان همکار مونیتز 
در انجام پژوهش های حسابداری شماره 
3 بــا عنوان »بیانیه ی آزمایشــی اصول 
واحدهای  برای  گسترده ی حســابداری 
تجاری«)اســپراوس و مونیتــز، 1962( 
اضافه شــد. در گزارش مزبور )شماره 3( 
بر اصل شناخت درآمد تأکید شده است 
و بر گسترش به کارگیری ارزش های بازار 
تأکید شــد که بالفاصله به بحث وجدل 
انجامید. نهایتاً رویکرد نظری اســپراوس 
و مونیتز )1962( توســط هر دو جامعه 

SEC موردپذیرش  و  حرفه حســابداری 
قــرار نگرفــت )رد شــد(. درنتیجــه، 
همانند  به ســرعت   APB فعالیت هــای 
 APB بنابراین  CAP شــد؛  شــیوه های 
تمرکز خود را به انتشــار عقایدي که به 
مســائل عمل پاســخ می داد، اختصاص 
داد و نه بر اساس نظریات خود در قالب 

مجموعه اصول منسجم و منطقي.

بنیــادی  تئــوری  بیانیــه ی 
حسابداری32 

شکســت بخش پژوهشی AICPA در 
تولیــد یک مجموعه منســجم از اصول 
حســابداری مالی، انجمن حســابداری 
آمریکا را به تشــکیل کمیتــه ای برای 
توسعه  ی مجموعه ی منسجمی از اصول 
وادار کرد. این موضوع منجر به انتشــار 
بیانیه ی تئوری بنیادی حســابداری در 
ســال 1966 شــد. یکی از نویسندگان 
استاد  ASOBAT جورج ســورتر،  اصلی 
حســابداری دانشــگاه شــیکاگو یــک 
نظریه پرداز شناخته شده حسابداری بود. 
در ASOBAT، حســابداری مالی به این 
صورت تعریف شــد: »فرایند شــناخت، 
اطالعــات  مخابــره ی  و  اندازه گیــری 
اقتصادی که امکان انجــام قضاوت ها و 
اتخاذ تصمیمات توسط استفاده کنندگان 
ایــن اطالعــات را فراهــم مــی آورد«. 
برخالف رویکرد تاریخی که توسط اغلب 
تئوری های پیشین حسابداری اتخاذشده 
بود، ASOBAT رویکرد »اســتفاده کننده 
گرا33« را پیشــنهاد داد که یعنی هدف 
اطالعات  تهیه  مالی  اصلی حســابداری 
اســت  تصمیم گیری  بــرای  ســودمند 
)انجمن حســابداری آمریکا،1966،23(. 
بر رویکــرد اســتفاده کننده گرا،  عالوه 
ASOBAT همچنین چهار ویژگی کیفی 
بنیادی اطالعات حســابداری را معرفی 
کرد: »مربوط بــودن«، »قابلیت تائید«، 
»نداشتن سویه« و »کمی بودن«)انجمن 
حســابداری آمریــکا،1966،8(. »کمی 
بودن« در بند الف-ARS 1 شــماره ی 1 
گنجانده شــده بود و »قابلیــت تائید« و 
»نداشتن سویه« مشابه پیش فرض ج-2 

بودند که توســط مونیتز پیشنهادشــده 
بــود. در ARS1 »مربــوط بــودن« یک 
ایده ی جدید بود که باهدف ســودمندی 

در تصمیم، مطابقت داشت.

کمیته ی ویت و کمیته ی تروبالد
در ســال 1971 انجمن حســابداران 
رســمی آمریــکا دو کمیتــه ی ویژه را 
ایجاد کرد. اولی »گروه مطالعه در مورد 
حســابداری«)کمیته ی  اصــول  تدوین 
ویــت( بود. این کمیته، تشــکیل هیأت 
 )FASB( مالی  استانداردهای حسابداری 
را به عنــوان یــک  نهاد اســتانداردگذار 
مســتقل به جــای APB توصیــه کرد. 
دومین کمیته »گــروه مطالعه در مورد 
مالی«)کمیته ی  صورت هــای  اهــداف 
تروبالد( بود. در ســال 1973 کمیته ی 
تروبالد گزارشــی تحت عنــوان اهداف 
صورت های مالی منتشــر کرد. این سند 
حامــی دیدگاه هــای ASOBAT بود که 
می گفت هدف اصلی گزارشــگری مالی 
باید ســودمندی در تصمیم گیری باشد 
آمریکا،1966،1(.  حســابداری  )انجمن 
این تأکیــد بر ســودمندی در تصمیم، 
به طور خاص سودمندی در تصمیم گیری 
سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، مبنای 
اصلی چارچوب نظری FASB شــد )زف 

)1999,103

ظهور چارچوب نظری
رابرت اســپروس که همکار مونیتز در 
نوشتن ASR3 بود، یکی از اعضای اصلی 
در زمان تشــکیل آن در سال 1973 بود 
و در ایجــاد چارچوب نظری FASB نقش 
مهمــی را ایفا نمــود )زف 103,1999(. 
 FASB ،1974 در این راســتا در ژوئــن
یک یادداشــت نظرخواهــی34 با تمرکز 
بر اهداف گزارشــگری مالی بر اســاس 
 ASOBAT توصیه های جورج ســورتر در
و گــزارش کمیته ی تروبــالد صادر کرد 
)FASB،1974(. در ادامه، در سال 1976، 
»نتایــج آزمایشــی اهــداف صورت های 
مالــی واحدهــای تجــاری« و »عناصر 
صورت هــای مالــی و اندازه گیری آن ها« 
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توســط پتن و مونیتز توســعه یافته بود. 
 عالوه بر این ویژگی های کیفی که در ذیل 
بخــش »قابلیت اتــکا« آمــده، مربوط 
بــه رویکــرد بدیهیات هســتند. ویژگی 
کیفی »مربوط بــودن« مرتبط با رویکرد 
سودمندی در تصمیم است که در گزارش 
کمیته ی تروبالد و ASOBAT نشان داده 

شد.
 

بحث
حســابداری  پژوهش های  شکســت 
شــماره ی ARS3(3( انجمن حسابداران 
توســط  )نوشته شــده  آمریکا  رســمی 
اسپراوس و مونیتز،1962( برای ایجاد یک 
رویکرد جدید برای تئوری حســابداری، 
درنهایت منجر به انتشــار هشــت بیانیه 
 FASB مفهومی حســابداری مالی توسط
شد که چارچوب نظری گزارشگری مالی 
را در ایاالت متحــده ی امروزی تشــکیل 
می دهد. علی رغم فقدان آشــکار اتکا بر 
بیانیه های  تئوری حسابداری پیشین در 
مفهومی حسابداری مالی، آشکار است که 
کار نظریه پردازان حسابداری پیشین، در 
شکل گیری چارچوب نظری تأثیر داشته 
است. برای مثال طبق رویکرد »دارایی-
بدهی«، اندازه گیری ارزش بازار دارایی ها 
و بدهی هــا در آغاز و پایــان دوره مالی 

)a،1976،FASB( ارائه شد. نتایج آزمایشی 
مالــی واحدهای  اهــداف صورت هــای 
تجاری FASB شــامل بخشی در رابطه با 
تفاوت بین رویکــرد »دارایی- بدهی« و 
هزینه«)مربوط  »درآمد-  قدیمی  رویکرد 
بــه مونوگــراف پتــن و لیتلتــن( بود 
)b،1976،FASB(. طبق رویکرد »دارایی-
بدهی« که درنهایت هیأت به آن عالقه مند 
شد، تعریف عایدات به تعریف دارایی ها و 
بدهی ها بستگی داشــت؛ بنابراین هدف 
ارائــه ی ترازنامه به طور عمــده به منظور 
عایدات  و  درآمدها، هزینه ها  اندازه گیری 
 ،FASB،درنتیجه )زف 104,1999(.  بود. 
هشت بیانیه مفهومی حسابداری مالی35 
را صادر کرد. شش بیانه از این بیانیه های 
مفهومی بین ســال های 1978 و 1985 
منتشر شد و پروژه اصلی چارچوب نظری 
را تشکیل دادند. یکی از این شش بیانیه 
در رابطه با واحدهای غیرانتفاعی اســت 
و دیگری )بیانیه ی شــماره 6( جایگزین 
بیانیه ی شماره ی 3 شد. بیانیه شماره 8 
در ســال 2010 منتشر شد و بازنگری و 
جایگزینی برای بیانیه های شماره 1 و 2 
شــد. در کل چارچوب نظری را می توان 
در نگاره ی 2 نشان داد. در باالی نمودار، 
مفروضات، اصول و محدودیت ها مستقیماً 
مربوط به رویکرد بدیهیات هســتند که 

وجــود دارد که درنهایت منجر به عددی 
برای عایدات می شــود که یــک مقدار 
باقی مانده اســت و درواقع معادل تغییر 
در ارزش خالص دارایی ها خواهد بود. در 
اولویت  مقابل، رویکرد »درآمد- هزینه« 
را به اندازه گیری مســتقیم و شــناخت 
درآمدهــا و هزینه هــا می دهــد و بدین 
ترتیب ترازنامــه به عنوان باقی مانده ای از 
صورت ســود و زیان می شود. بر خالف 
رویکرد »درآمد-هزینه«  دفاع همیشگی 
از حسابداری بهای تمام شده ی تاریخی، 
هم SEC و هــم FASB این رویکرد را رد 
کرده و آن را در استانداردگذاری مناسب 
نمی دانند. دلیل ارائه شده برای این عدم 
پذیــرش مبنی بر این اســتدالل تئوری 
حســابداری بود که ثروت اقتصادی باید 
در آغــاز و پایان هر دوره بــرای تعیین 
ســود خالص اندازه گیری شود که همان 
رویکرد هیکســی در اندازه گیری ســود 
است )SEC ،2003(. با اتخاذ این رویکرد، 
تدوین کننــدگان اســتاندارد متکــی بر 
استدالل های حاصل از تئوری حسابداری 
اوایل قرن بیســتم بودند که قباًل توسط 
هاتفیلــد و پتــن و همچنیــن توســط 
اســپراوس و مونیتز ارائــه گردیده بود. 
آن چه توســط FASB نادیده گرفته شده 
بود این بود که لیتلتن هم در دهه 1920 
بــه چنین رویکرد پرداختــه بود و آن را 
رد کرد زیرا اندازه گیــری »ارزش« یک 
مفهوم ذهنی اســت که نمی تواند به طور 
قابل اتکایی تعیین شود )لیتلتن، 1929، 
به جــای   FASB درواقــع،   .)150-152
»قابلیت اتــکا«، اولویــت را به »مربوط 
بودن« داده اســت. »قابلیــت اتکا« در 
چارچوب نظری به حداقل رسید و »بیان 
صادقانه« جایگزین آن شــد که مسلماً با 
آن یکسان نیست؛ بنابراین می توان دید 
که چارچوب نظری و بحث های پیرامون 
بازنگــری در آن، به طور اجتناب ناپذیری 
)به ناچار( به بحث در تئوری حســابداری 
که در بخش اول قرن بیستم مطرح بود، 
بازمی گردد. جدول 1 چشم انداز و دیدگاه 
پژوهشگران و دانشگاهیان حسابداری را 
که در بخش هــای قبلی این مقاله بحث 
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شــد خالصه می کند و ایده های آن ها را 
در رابطه با ابعاد رویکردهای اســتقرایی 
و قیاسی برای توسعه و پیشرفت تئوری 
حسابداری، رویکرد »درآمد- هزینه« در 
مقابل رویکرد »دارایی- بدهی« و »بهای 
تمام شــده ی تاریخی« در مقابل »ارزش 
منصفانــه« در کنار هم قــرار می دهد. 
جدول 1 همچنین دیدگاه خاص مرتبط 
با هریک از نظریه پردازان حســابداری را 

نشان می دهد.

نتیجه گیری
هدف این مقاله بررســی تأثیر تئوری 
 FASB حســابداری بر چارچــوب نظری
بــود. تئوری حســابداری در طی بخش 
اول قرن بیســتم متمرکز بر پاسخ گویی 
به ســؤاالت ناشــی از رویه هــای عمل 
حسابداری بود همچون: هدف حسابداری 
مالی چیســت؟ صورت های مالی با چه 
دیدگاهی باید تهیه شــوند؟ بهترین راه 

اندازه گیری سود دوره ای چیست؟  برای 
تعریف دارایی، بدهی، ارزش ویژه، درآمد 
و هزینــه چیســت و این اقــالم چگونه 
باید اندازه گیری شــوند؟ پاســخ به این 
ســؤاالت اغلب از طریق تمایل به ایجاد 
مجموعه توافــق شــده ای از مفاهیم و 
اصول برای گزارشگری مالی و همچنین 
به دلیل وجود انگیزه های سیاســی برای 
دستیابی به یکنواختی در رویه های عمل 
حســابداری، ارائه گردید. در این مقاله، 

عناصر
1- دارایی ها
2- بدهی ها

3- حقوق صاحبان سهام
4- آورده مالکان

5- برداشت مالکان
6- درآمد
7- هزینه

8- سود غیر عملیاتی
9- زیان غیر عملیاتی

اهداف ارائه اطالعات به منظور:
1- سودمند برای تصمیمات سرمایه گذاری اعتباری

2- سودمند در ارزیابی دقیق جریان وجوه نقد
3- درمورد منابع واحد تجاری، 

ادعاها نسبت به این منابع 
و تغییرات در آن ها

ویژگی های کیفی  
1- ویژگی های اولیه
A. مربوط بودن

)1( ارزش تاییدکنندگی
)2( ارزش پیش بینی کنندگی

)3( به موقع بودن
B. قابل اتکاء بودن

)1( قابل اثبات بودن
)2( بیان صادقانه

)2( بیطرفی
2- ویژگی های ثانویه

A. قابل مقایسه بودن
B. ثبات رویه

سطح اول: اهداف حسابداری

اصول محدودکننده حسابداری
1- فزونی منافع بر مخارج

2- اهمیت
3- خصوصیات صنعت

4- محافظه کاری

اصول حسابداری
1- اندازه گیری

2- تحقق درآمد
3- شناسایی هزینه ها

4- افشاء کامل

مفروضات حسابداری
1- تفکیک شخصیت

2- تداوم فعالیت
3- واحد پولی
4- دوره زمانی

مفهوم شناخت و اندازه گیری

سطح سوم: نحوه اجرا

سطح دوم: پل میان سطح اول و دوم

نگاره 2. هرم چارچوب نظری )منبع، کیسوو همکاران، 2013( 
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پتن«،  هاتفیلــد«، »ویلیام  رند  »هنری 
»جــرج او. می«، »لیتلتــن«، »موریس 
مونیتز«، »جــورج ســورتر« و »رابرت 
تأثیرگذاری  این  اسپراوس« عامل اصلی 
به عنوان  اغلــب  نظری  بود. چارچــوب 
خروجی یــک فراینــد تکنوکراتیک به 
شــمار می رود اما تأثیــر نظریه پردازان 
حســابداری بر چارچوب نظری آشــکار 
است. اهمیت بررسی تئوری حسابداری 
بر چارچوب نظری بر این فرض اســتوار 
اســت که حســابداری مالی جــدای از 

تکامل حســابداری مالی از دوره ی اولیه 
آن کــه در آن تئوری حســابداری نقش 
مهمــی را در رویــه ی عمــل و آموزش 
حسابداری داشــت تا دوره های اخیر که 
در آن تأثیــر تئوری حســابداری رو به 
کاهش داشــته، مورد بررسی قرارگرفته 
اســت. بحث و استدالل اصلی این مقاله 
 این اســت کــه در طول زمــان، تئوری 
حســابداری تأثیر مهمی بــر چارچوب 
نظریه پــردازان  کار  و  داشــته  نظــری 
حســابداری همچون »چارلز اسپراگ«، 

این کــه یک عمــل عینــی و بی طرفانه 
است، به شــکل گیری روابط اقتصادی و 

اجتماعی کمک می کند )هینز 1988(.
رویه هــای عمــل و اســتانداردهای 
حســابداری، بر رفتار واحدهای تجاری، 
دولت هــا و افــراد تأثیــر می گذارنــد؛ 
بنابراین مهم اســت کــه بدانیم چگونه 
فرایند استانداردگذاری بر پایه ی تئوری 
حسابداری در دوران اولیه و در دوره های 
بعدی مبتنی بر چارچوب نظری، تکامل 

و توسعه یافته است. 

جدول 1 – نظریه پردازان حسابداری و نظرات آن ها

قیاسیاستقراییرویکرد تئوری حسابداری

مفاهیم کلیدی
• رویکرد »درآمد-هزینه« برای اندازه گیری سود

• اندازه گیری بهای تمام شده ی تاریخی دارایی ها و 
مقابله ی هزینه ها با درآمدها

• رویکرد »دارایی-بدهی« برای اندازه گیری سود
• اندازه گیری ارزش بازار خالص دارایی ها در ابتدا و پایان دوره

نظریه پردازان کلیدی

• لیتلتن )اصول ناشی از رویه های عمل(
• ساندر، هاتفیلد و موور )اصول ناشی از رویه های 

عمل(
• جورج او. می )تنوع در رویه های عمل، بر اساس 

قضاوت حرفه ای(

• اسپراگ )تئوری مالکیت انفرادی(
• هاتفیلد )تئوری مالکیت انفرادی(

• پتن )تئوری واحد اقتصادی(
• مونیتز )بدیهیات بنیادی(

• اسپراوس )ارزش های بازار(
• سورتر )سودمندی در تصمیم(

منابع:
Baker, C.R.(2017). The Influence of Accounting Theory on the FASB Conceptual Framework. ACCOUNTING  HISTORIANS JOURNAL, 

Vol. 44, No. 2, December, pp. 124–109.

پی نویس ها:
1- حســابدار رسمی و  دکترای حسابداری، دانشگاه مدیریت، دانشگاه تهران، 

.)Vahid_menaty@yahoo.com :تهران، ایران )نویسنده مسئول
2- کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.

3- Committee on Accounting Procedure (CAP)
4- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
5- Accounting Principles Board (APB)
6- Interstate Commerce Commission (ICC)
7- Betterment
8- Accountancy
9- significant body of diverse accounting theory
10- Securities and Exchange Commission (SEC)
11- Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch[ADHGB]
12- union dime saving bank
13- postulates
14- Principles
15- American Institute of Accountants (AIA)
16- New York Stock Exchange (NYSE)
17- George O. May

18- Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
19- Felix Frankfurter
20- self enforcement
21- American Accounting Association (AAA)
22- Tentative Statement of Accounting Principles Affecting 

Corporate Reports
23- all-inclusive
24- Clean surplus
25- Committee on Accounting Procedures (CAP)
26- zeff
27- Special Committee on Research Program
28- Accounting Principles Board (APB)
29- Rules.
30- Accounting Research Study (ARS)
31- Tentativeness
32- A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)
33- user perspective
34- Discussion memorandum
35- Statements of Financial Accounting Concepts (SFACs)
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ترجمه و تدوین: مژده کدخدایی

پیشنهادهای شورای بازار و رقابت بریتانیا برای 
اصالحات حسابرسی سرانجام منتشر شد 

شــورای بازار و رقابت بریتانیا پیشــنهادهای جدید خود برای اصالحات 
حسابرســی را منتشر کرد. شورا معتقد است، اجرای این پیشنهاد به ایجاد 
یک سیستم مســتقل تر و بهبود کیفیت حسابرسی ها خواهد انجامید. پس 
از رسوایی های حسابرسی نظیر کاریلین و کشف تقلب های مشابه، تقاضای 
گسترده ای برای ایجاد اصالحات به وجود آمد، از این  رو شورای بازار و رقابت 
تحقیقات و بازرسی بازار را از ماه اکتبر آغاز نمود. در این بررسی ها تعدادی 
از دالیل افت کیفیت حسابرسی ها به شرح ذیل مورد شناسایی قرار گرفت: 
1- شرکت ها خود حسابرسان را انتخاب می کنند، در نتیجه حسابرسانی 
را برمی گزیننــد کــه به جای اجــرای دقیق ترین بررســی ها، بیش ترین 

سازگاری را با آنان داشته باشند. 
2- به دلیل آن که 97 درصد از حسابرسی های شرکت های بزرگ توسط 
4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان انجام می شود، گزینه ها برای انتخاب  

بسیار محدود است. 
3- تمرکز حسابرسان بر کیفیت حسابرسی ها تقلیل یافته است، چراکه 
75 درصد از درآمد 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان از ارائه ی خدمات 

مشاوره و سایر خدمات، کسب می شود. 
اما پیشنهادهای ارائه شده توسط شورای بازار و رقابت بریتانیا چیست؟ 
1-تدوین و تصویــب قانونی برای مجزا کردن حسابرســی از خدمات 
مشــاوره ای؛ این موضــوع به هیچ وجه برای لطمه زدن به 4 مؤسســه ی 
بزرگ حسابرســی جهان نیست، بلکه به دلیل ماهیت بین المللی کسب و 

کار آنان و پیچیدگی فعالیت هایی است که انجام می دهند. 
2- اتخاذ رویه هایی برای افزایش قابل مالحظه ی پاسخ گویی افرادی که 

در کمیته های حسابرسی حضور دارند. 
3- ایجاد یک رژیم حسابرســی مشترک که مؤسسات حسابرسی خارج 
از 4 مؤسســه ی بزرگ حسابرسی جهان را قادر می سازد تا به ایفای نقش 
خود در حسابرســی بزرگ ترین شرکت های بورســی بریتانیا بپردازند. در 
هر حسابرســی، حداقل یک مؤسســه باید خارج از 4 مؤسســه ی بزرگ 

حسابرسی جهان باشد تا رقابت تقویت شود. 
نظر مؤسسات حسابرسی درباره ی اصالحات پیشنهادی شورای 

بازار و رقابت چیست؟ 

اکثر مؤسســات در بازار حسابرسی بریتانیا از جمله 4 مؤسسه ی بزرگ 
حسابرسی جهان، بیانیه هایی را نسبت به تغییراتی که گمان می کنند باید 
صورت گیرد، اعالم نمودنــد. دیلویت، کی پی ام جی و پرایس واترهاوس 
کوپرز همگی حمایت خود از پیشــنهاد شــورای بــازار و رقابت مبنی بر 
جداســازی حسابرسی از ســایر خدماتی را که مؤسســات می توانند ارائه 

دهند، اعالم کرده اند. 
اندرو تاییر رئیس هیات مدیره ی شورای بازار و رقابت در این باره گفت، 
اکنون زمان رسیدگی به مشکالت عمیق بازار حسابرسی فرا رسیده است. 
بیش تر مردم ممکن است هرگز گزارش حسابرس درباره ی حساب های یک 
شــرکت را نخوانند ولی ده ها میلیون نفر از همین مردم به حسابرسی های 
قوی و با کیفیت باال وابســته هســتند، زیرا اگر حساب های شرکت ها به 
نحو مناسب مورد بررسی قرار نگیرند، موقعیت های شغلی، بازنشستگی و 

سرمایه گذاری های مردم است که در معرض ریسک قرار می گیرد. 
در آینده چه خواهد شد؟ 

گزارش منتشر شده توسط شورای بازار و رقابت اکنون به شکل مشورتی 
است، اما شورای بازار و رقابت قصد دارد تا زمان حل مشکالت بر روی اجرای 
این پیشنهادها پافشــاری کند. این موضوع که آیا پیشنهادات قادر به حل 
مشکالت هستند یا خیر، به گذشت زمانی نه چندان دور نیاز دارد. اگرچه به 
نظر می رسد برای از بین رفتن مشکالت جدی تر، باید چندین سال بگذرد. 
 www.accountancyage.com ،2018 18 دسامبر 

واکنش شدید شرکت های بزرگ بورسی نسبت به 
اصالحات پیشنهادی شورای بازار و رقابت بریتانیا 
  در پی اعالم اصالحات پیشنهادی بازار حسابرسی بریتانیا از سوی شورای 
بازار و رقابت مبنی بر الزام شــرکت های پذیرفته  شده ی بورسی در استفاده 
از دو گروه حسابرس برای بررسی حساب هایشان، شرکت های پذیرفته شده 
در بورس مخالفت شــدید خود را نســبت به این نهاد ناظر، بیان کردند. به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی )اســکای نیوز(، ائتالف این شرکت ها موسوم به 
گروه 100، که شــامل بزرگ ترین شرکت های سهامی عام بریتانیا هستند، 
درصدد تهیه ی پاسخ شدیدی به پیشنهاد مطرح شده از سوی شورای بازار 
و رقابت مبنی بر معرفی یک سیســتم حسابرسی مشترک، هستند. ادعای 
گروه 100 این اســت که تحت به کارگیری سیســتم حسابرسی مشترک، 
هزینه های حسابرسی شــرکت ها افزایش می یابد، بدون آن که اطمینانی از 
بهبود کیفیت حسابرسی ها وجود داشته باشد. طبق پیشنهاد جدید شورای 
بازار و رقابت، شرکت های بزرگ بورسی ملزم خواهند بود تا با هدف تقویت 
رقابت، حســابرس دوم را از خارج از 4 مؤسســه ی بزرگ حسابرسی جهان 
یعنی دلیویت، کی پی ام جی، ارنســت اند یانگ و پرایس واترهاوس کوپرز، 
انتخاب نمایند. این تصمیم، شــرکت های بزرگی همچون بی پی، هلدینگ 
رولز رویس و مارکس اند اسپنســر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به نقل از 
یکی از مدیران مالی این شــرکت ها، نتیجه ی این اصالحات ممکن اســت 
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منفی باشــد و موجب سردرگمی درمورد مســئولیت حسابرسان شود. وی 
اضافــه کرد، اعضای گــروه 100 معتقدند، اجرای ایــن طرح پیچیدگی را 
افزایش می دهد و چنین شرایطی نمی تواند به افزایش کیفیت یا رقابت منجر 
شود. آنان همچنین، اتخاذ تصمیمات کلیدی حسابرسی را زمان بر و پرهزینه 
توصیف می کنند که خود مانعی جدی بر سر اجرایی شدن این طرح است. 
گروه 100 اعالم کرد که از مدل حسابرسی مشترک حمایت نمی کند و این 
مدل در حال حاضر مزیتی برای سهامداران ایجاد نمی کند. اگرچه تعدادی 
از شــرکت های فرانسوی یک حسابرس را از 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی 
جهان و دیگر حســابرس را از مؤسســات کوچک تر به کار می گمارند، ولی 
هنوز مشخص نیست که آیا مؤسسات کوچک تر می توانند خود را به سطح 4 
مؤسسه ی بزرگ حسابرسی برسانند یا خیر. مدیران مالی شرکت های بزرگ 
چند ملیتی به ویژه در مورد هزینه های بالقوه ی مدل حسابرســی مشترک، 
نگران هستند، زیرا در حال حاضر خدمات موجود با ده ها میلیون پوند برای 
بزرگ ترین شــرکت ها در حال اجرا است. گروه 100 درصدد برآمده است تا 
21 ژانویه آخرین مهلت دریافت نظرات توســط شورای بازار و رقابت، پاسخ 

صریح خود را رسماً اعالم نماید. 
news.sky.com ،2019 6 ژانویه 

 
زمان اصالح حسابرسی بخش دولتی بریتانیا 

فرارسیده است

چند ماهی اســت که از مطرح شــدن گزارش انتقادی جان کینگمن 
یکی از نماینگان مجلس، نســبت به عملکرد شورای گزارشگری مالی به 
عنوان نهاد ناظر حرفه ی حسابرســی بریتانیــا می گذرد، با این که گزارش 
کینگمن حوزه ی حسابرســی شرکت های سهامی عام را دربرمی گیرد ولی 
وی بر حسابرســی بخش دولتی نیز نیم نگاهی داشــته است. مؤسسات 
حسابرسی هستند که در حوزه ی حسابرسی شرکت های خصوصی فعالیت 
می کنند و هم زمان به عنوان یکی از بازیگران اصلی حسابرسی شرکت های 
دولتی انگلستان نیز نقش ایفا می کنند. یافته های کینگمن حاکی از وجود 
شــکاف های نگران کننده در عملکرد این حوزه اســت. اقدامات منفعالنه  
و ناامید کننده ی ســازمان های دولتی در حساب های درآمدی و سرمایه، 
پرچم های قرمز در حوزه ی عملکرد این بخش را برافراشته است، جایی که 
خبــری از گزارش منافع عمومی مؤسســات حسابرســی وجــود ندارد. 
در چنین شــرایطی آیا کافی اســت بگوییم بخش دولتی متفاوت اســت 
و عملکرد اداره ی حسابرســی ملی را ارج بنهیم. اگرچه به نظر می رســد 
صداقت و جدیت اداره ی حسابرســی ملی و اثربخشــی فعالیت این نهاد 

ناظر، بســیاری از تصمیمات نادرســت و بی کیفیت را متوقف می کند یا 
آن ها را تحت بررسی دقیق قرار می دهد، پرسش این جاست که چه کسی 
به این نهاد ناظر حسابرســی بخش دولتی نظارت می کند. وی اشاره کرد، 
عده ای از وزرا می گویند باید مخارج بیش تری صرف دفاع ملی، مســکن و 
امنیت مرزها شود و این موضوع یعنی دیر یا زود مالیات بیش تری از مردم 
مطالبه خواهد شــد، در شرایط سیاسی کنونی هر چیزی امکان دارد ولی 
پس از دریافت مالیات بیش تر باید این اطمینان وجود داشته باشد که آیا 

درآمدها به شکل منصفانه صرف می شوند. 
انصاف کلمه ای کلیدی اســت، اما واژه ای است که حسابداران حرفه ای 
همیشه قادر به شناسایی آن نیســتند. اقتصاد بخش دولتی باید تضمین 
شده باشــد و برای ارتقای کارآیی و اثربخشی به عنوان اهداف اصلی این 
بخش، باید انصاف را اضافه کنیم. به این ترتیب زمان آن فرارســیده است 
که حسابرسی بخش دولتی از پشت پرده خارج شود و به آن اختیار کافی 
داده شود، تا بتوان آن را با اهداف گسترده تر سیاست های دولت هماهنگ 
نمود. اداره ی حسابرســی ملی بریتانیا مسئولیت نظارت و بررسی کیفیت 
حسابرســی بخش دولتی در انگلستان و مســئولیت نظارت بر حسابرسی 
این بخش در اســکاتلند، ویلز و ایرلند شــمالی را بر عهده دارد. این نهاد 
نســبت به کیفیت و جبران کمبودها، نظیر ریسک برون سپاری، عملکرد 
حسابرســی داخلی، ادغام حســاب های بخش دولتی و اتوماسیون سازی 
کســب و کار بخش دولتی اطمینان می دهد. در گزارشی که سال گذشته 
انجمن حســابداران خبره ی انگلســتان و ویلز منتشر نمود، در واقع میان 
آن چه حسابرســان بخش دولتی انجام می دهند و آن چه که انتظار می رود 
انجام شود، شکاف وجود دارد. پس از توقف فعالیت کمیسیون حسابرسی 
توســط دیوید کامرون، نظارت بر حسابرسی در بخش بهداشت و سالمت 
ضعیف شــده و موجب بروز ســردرگمی زیادی گردیده اســت و اعتماد 
عمومی نســبت به دولت به پایین تر حد رسیده است. از این رو، فشارهای 
زیادی بر نهاد ناظر حسابرسی بخش دولتی بریتانیا وارد شده است، که از 

اصالح حسابرسی این بخش در آینده ای نزدیک خبر می دهد. 
 www.accountancyage.com ،2019 7 فوریه

جریمه ی شرکت آمریکایی هرتز توسط 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هلدینگ هرتز و شرکت تابعه ی 
آن را مبلغ 16 میلیون دالر جریمه کرد، گفتنی است این مجازات به دلیل 
اشتباهات حســابداری این غول کرایه ی اتومبیل و اظهار نادرست درآمد 



69| شماره چهل و چهار | زمستان 681397  شماره چهل و چهار | زمستان 1397|

مشــمول مالیات است. بر اساس اظهارات کمیسیون بورس و اوراق بهادار، 
بخشــی از اظهار نادرست درآمد مشــمول مالیات این شرکت، اشتباهات 
عددی مربوط به دفاتر برخی از واحدهای این شــرکت بین تاریخ فوریه ی 
2012 تا تاریخ مارس 2014 بوده است، و بخشی دیگری از اشتباهات در 
حساب های مختلفی اســت که مربوط به برآوردهای مدیریت بوده است. 
به عنوان نمونه، کمیســیون بورس و اوراق بهادار بیان می کند که شرکت 
کرایه ی اتومبیل هرتز به طور منظم مبالغی را برای پوشــش خساراتی که 
در طول کرایه ی اتومبیل از جانب اشــخاص ثالث رخ می دهد، پوشــش 
می دهد و حساب ذخیره ای را نیز برای پوشش مبالغ غیرقابل وصول ناشی 
از جبران خســارات بالقوه برآورد می کند، پوشش خسارات اشخاص ثالث، 
موجب شــده است برای چندین سال هزینه  ی مطالبات مشکوک الوصول 
کم تر برآورد شــود و در نتیجه درآمد مشمول مالیات شرکت کم تر از واقع 
گزارش شــده است. این موضوع حاکی از نامناسب بودن روش های برآورد 
حسابداری شــرکت، ناکافی بودن مبلغ حساب ذخیره و استفاده از روش 
حذف مســتقیم مطالبات است. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا علت 
روش های برآورد نادرســت این شرکت را تحت فشار بودن از سوی محیط 
گزارشــگری مالی مطرح کرده است، تاکید کمیســیون به طور خاص بر 
بودجه های داخلی، برنامه ریزی تجاری و روش های برآوردهای نامناســب 
درآمد است. کمیسیون این حقیقت را افشا کرده است که حتی در هنگام 
مشخص شدن افشــای ناکافی اطالعات این شرکت در کمیسیون بورس 
و اوراق بهادار آمریکا نیز، این فشــارها وجود داشــته است. به عنوان یک 
نمونه ی دیگر، شرکت هرتز با توجه به عملیات منظم خود می تواند مدت 
زمانی را که طول می کشــد تا اتومبیل برکنار و ســپس جایگزین شــود، 
برآورد نمایــد، به این ترتیب دوره ی نگهداری برنامه ریزی شــده یکی از 
متغیرهایی اســت که در فرمول استهالک گیری اتومبیل های این شرکت 
به عنوان دارایی به کار می رود، از این رو بر دیگر جنبه های کســب و کار 

این شرکت همچون هزینه های نگهداری اثر می گذارد.
در ســال 2013، شــرکت هرتز تصمیــم گرفت تــا دوره ی نگهداری 
بخش قابل مالحظــه ای از اتومبیل های ناوگان کرایــه ای خود در ایاالت 
متحده را افزایش دهد اما کمیســیون معتقد اســت، این تصمیم و تاثیر 
آن بر دیگر زوایــای واحد تجاری به اندازه ی کافی برای ســرمایه گذاران 
افشــا نشده اســت. در جوالی 2015، شــرکت هرتز نتایج عملکرد مالی 
خــود برای دوره های مالی 2012، 2013 و دوره های قبلی را که شــامل 
برخی داده های حسابرســی نشده ی مربوط به ســال 2011 بود، تجدید 
ارائه نمود. این شــرکت در ابتدای ســال 2014، با پی بردن به 17 مورد 
از اشتباهات حســابداری با اهمیت در سطح واحدهای تجاری وابسته به 
خود، درآمد مشــمول مالیات خود را که قبــاًل 235 میلیون دالر گزارش 
شــده  بود، کاهش داد. هرتز بدون انکار یا پذیرش جریمه ی اعالم شــده 
توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، با پرداخت 16 میلیون دالر 
جریمه موافقت کرده است، همچنین هلدینگ هرتز اعالم کرد که کلیه ی 
اعضای هیات مدیره و مدیریت ارشد شرکت هرتز تغییر و با اعضای جدید 

جایگزین شده اند. 
 www.accountingtoday.com ،2019 2 ژانویه 

 شرکت استون مارتین در جست وجوی 
حسابرس جدید

مؤسســه ی حسابرســی کی پی ام جــی یکی از 4 مؤسســه ی بزرگ 
حسابرســی جهان، از سال 2007 تاکنون کار رســیدگی به حساب های 
شــرکت تولید خودروهای لوکس مسابقه ای اســتون مارتین را بر عهده 
داشــته است. اما از زمانی که وقوع رسوایی های بزرگی نظیر کاریلین، نیاز 
به اصالحات و تغییرات اساسی بازار حسابرسی را به وجود آورده و شورای 
بازار و رقابت بریتانیا تنها اندکی پیش از سال جدید میالدی بازرسی خود 
از صنعت حسابرســی را آغاز نموده است، این شــرکت تصمیم گرفته تا 
مجدداً به کی پی ام جی پیشنهاد همکاری ندهد. از این رو، استون مارتین 
به برقراری تماس با چندین مؤسســه ی حسابرســی مبادرت ورزیده ولی 
تاکنون نتواسته مؤسسه ی هدف خود را انتخاب نماید. بر اساس یافته های 
شورای بازار و رقابت بریتانیا، افت کیفیت حسابرسی ها در چند سال اخیر 
چندین دلیل داشته است که اهم آن ها عبارت است از: اختیار شرکت ها در 
انتخاب حسابرس، که موجب شده است تا آن ها به دنبال مؤسسه ای باشند 
که بیش ترین ســازگاری را با شــرایط و فرهنگ آن ها داشته باشد و این 
موضوع یعنی صرف نظر کردن از مؤسســاتی که بررسی های سخت تری را 
به عمل می آورند. این گزارش همچنین به مسئله ی محدودیت در انتخاب 
حسابرس اشاره کرده و از سهم 97 درصدی حسابرسی شرکت های بزرگ 
بورســی که متعلق به 4 مؤسســه ی بزرگ حسابرســی جهان است، خبر 
می دهد. از ســوی دیگر به دلیل آن که 75 درصد از درآمد این 4 مؤسسه 
از محل خدمات غیر حسابرسی و مشاوره است، احتمال کاهش در کیفیت 
رســیدگی های این 4 مؤسســه زیاد اســت. تغییراتی که در این گزارش 
پیشــنهاد شده، شامل مجزا کردن خدمات حسابرسی از خدمات مشاوره، 
انجام اقداماتی برای افزایش پاســخ گویی افرادی است که در کمیته های 
حسابرســی مؤسسات دارای سمت هســتند و در نهایت ایجاد یک رژیم 
حسابرسی مشترک به این معناســت که مؤسسات خارج از 4 مؤسسه ی 
بزرگ حسابرســی جهان می توانند در حسابرسی بزرگ ترین شرکت های 
بریتانیایی نقش داشته باشند، همانند آن چه در سیستم حسابرسی کشور 
فرانسه وجود دارد. اکنون این تردید حرفه ای وجود دارد که آیا مؤسسات 
حسابرســی کوچک  تر به اندازه ی کافی برای اجرای حسابرســی هایی که 
در صنایع بزرگ و شــرکت های چندملیتی نیاز اســت، مجهز هستند. به 
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نقل از پایگاه اطالع رسانی )اکانتنســی ایج(، جست وجوی استون مارتین 
برای حســابرس جدید به دلیل حاکمیت شــرکتی است و هیچ ارتباطی 
با نارضایتی این شــرکت از قابلیت های حسابرســی مؤسسه ی کی پی ام 
جی ندارد. این شــرکت پــس از افت 30 درصــدی در عرضه ی اولیه ی 
عمومی ســهام اش، به شکل گسترده ای درگیر انتخاب و جایگزین نمودن 
مؤسســه ی حسابرسی جدید شده است. به نظر می رسد سال 2019 آغاز 
پر تالطمی داشــته باشد، چراکه شرکت ارتباطات بین المللی وادفون نیز 
تصمیم گرفته اســت تا به دلیل یکســری تضاد منافع بالقوه ، از حسابرس 

خود پرایس واترهاوس کوپرز، جدا شود. 
 www.accountancyage.com ،2019 3 ژانویه

  
هشدار انجمن حسابداران خبره  ی ایرلند به 

نیروهای کار ایرلندی

انجمن حســابداران خبره  ی ایرلند به آن دسته از نیروهای کاری که در 
کشور ایرلند، حقوق و دستمزد خود را به شکل هفتگی دریافت می کنند، 
هشــدار داد که به دلیل استقرار سیستم پرداخت جدید دولت این کشور، 
به زودی تفاوت های قابل مالحظه ای را در حقوق و دستمزد خود مشاهده 
خواهند کرد. انجمن حسابداران خبره  ی ایرلند اعالم کرد که حدود 120 
هزار نفر نیروی کار که اطالعات مربوط به سوابق کاری شان به درستی در 
سیستم آن الین گزارشگری زمان کار واقعی دولت ثبت نشده است، ممکن 
اســت در سیســتم پرداخت جدید دولت ایرلند تحت تاثیر قرار بگیرند و 
مالیات بر دستمزد این افراد بر مبنای 51 درصد محاسبه خواهد شد. این 
موضوع یک شــوک بزرگ برای بســیاری از نیروهای کار فعال در ایرلند 
خواهد بود، چراکه درآمد ناخالص آن ها نصف شده و نیم دیگر نیز مشمول 
مالیات بر درآمد مضاعف می شــود. انجمن حسابداران خبره  ی ایرلند تنها 
راه حل این مســئله را اصالح و به روزرســانی اطالعــات نیروهای کار در 
حســاب کاربری شخصی شان بیان کرده اســت، البته پس از اجرای این 
طرح جدید چندین هفته طول می کشــد تا تمــام مبالغ مالیاتی که طی 
این مدت بیش تر از ســوی کارفرمایان پرداخت شده است به آن ها عودت 
داده شود. این نهاد حرفه ای به کارفرمایان توصیه کرد تا از پرداخت مبالغ 
نامتعــارف و اضافی همچون وام یا مســاعده  به نیروهای کار پرهیز کنند، 
چراکه در صورت مشاهده، مجبور به پرداخت جریمه خواهند شد. به نقل 
از رئیس هیات مدیره ی انجمن حسابداران خبره  ی ایرلند، سیستم جدید 
آن الین بــوده و اطالعات کارکنانی که پرداخت به آن ها صورت گرفته در 
هر لحظه از زمان مشخص است. اجرای این طرح برای آن گروه از افرادی 

که ســوابق آن ها به شکل درســت ثبت نشده است، منجر به کاهش قابل 
مالحظه ی درآمدشان خواهد شد، این گروه معموالً نیروهای کاری هستند 
که به شــکل هفتگی حقوق و دستمزد خود را دریافت می کنند و باید هر 
چه سریع تر اطالعات خود را در حساب کاربری شخصی خود در سامانه ی 
جدید تکمیل و به روزرسانی نمایند. درباره ی آن دسته از افرادی که حقوق 
خود را به شــکل ماهیانه دریافت می کنند، هنوز تا پایان ماه ژانویه برای 
اطمینان از صحت ثبت اطالعات شان فرصت باقی است. دولت سهم درآمد 
ناشی از مدرنیزه نمودن سیستم پرداخت ها در بودجه  را 50 میلیون یورو 
برآورد کرده اســت. بنابراین، توصیه ی انجمن حسابداران خبره ی ایرلند 
به کارفرمایان این اســت که از به روز نگاه داشــتن اطالعات کارکنان شان 

اطمینان حاصل کنند.  
www.accaglobal.com ،2019 4 ژانویه 

 
حق الزحمه ی 15 میلیون پوندی مؤسسه ی 

دیلویت در جریان انحالل هلدینگ کامت، زیر 
ذره بین بازرسان انجمن حسابداران خبره ی 

انگلستان و و یلز

بر اساس بررســی های انجام شده توسط انجمن حســابداران خبره ی 
انگلستان و ویلز، مؤسسه ی حسابرســی و خدمات مشاوره ای دیلویت در 
جریــان انحالل هلدینگ کامت 15 میلیون پوند دریافت کرده اســت. به 
نقل از پایگاه اطالع رسانی ) اکانتسی ایج(، خدمات حرفه ای که هلدینگ 
کامت برای انجام امور مربوط به انحالل و تصفیه این شــرکت در ســال 
2012 پرداخــت نموده، بالــغ بر 15 میلیون پوند بوده اســت. این مبلغ 
شامل 10,2 میلیون پوند برای مدیریت امور تصفیه و 5 میلیون پوند برای 
انجام عملیات تصفیه بوده است. عالوه بر این مبالغ، برای دریافت مشاوره 
از مؤسســه ی حسابرســی اپکپیتا، 1,4 میلیون پوند پرداخت شده است. 
انجمن حسابداران خبره ی انگلستان و ویلز، بازرسی اخیر خود از دیلویت 
را بــه دلیل احتمال وجود تضاد منافع مدیران تصفیه، که قباًل مشــاوران 
هلدینگ کامت بوده اند، آغاز کرده است. گفتنی است، این بررسی ممکن 
است به طرح اتهام علیه دیلویت منتهی شود. یک مقام آگاه اعالم نمود، بر 
اساس تحقیقات به عمل آمده از جریان انحالل کامت، برای حصول نتیجه، 
اقدامات مدیران تصفیه منصوب شده به بررسی بیش تر نیاز دارد. کمیته ی 
بازرســی گزارش اخیر خود را به همراه تمام اســناد و شواهد جمع آوری 
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شده در انجمن حســابداران خبره ی انگلستان و ولز ثبت کرده است. این 
انجمن گزارش را مورد بررســی قرار خواهد داد و سپس تصمیم می گیرد 
کــه آیا اتهامی متوجه دیلویت خواهــد بود یا خیر. بر طبق آخرین اخبار، 
مؤسســه ی دیلویت نیز سال گذشته مبلغ 1,6 میلیون پوند برای دریافت 
مشــاوره برای پیگیری های حقوقی این پرونده به یک مؤسسه ی حقوقی 
پرداخت نموده اســت. از ســوی دیگر، 9 ماه پیش از انحالل و تصفیه ی 
کامت، مدیر تصفیه ی مســتقل جدیدی از مؤسسه ی مشاوره ی اف آر پی 
برای انجام امور مربوط به واگذاری این شرکت به شرکت تحصیل کننده ی 
کســا الکتریکال، منصوب شده است. گام نخست اف آر پی بررسی اعتبار 
فرآیند فروش دارایی های کامت در جریان تحصیل این شرکت توسط کسا 
التریکال است. ماجرای انحالل و تصفیه ی کامت به سال 2012 و کاهش 
شدید نقدینگی این شــرکت پس از کریسمس آن سال، درحالی که این 
شــرکت تالش می کرد تا با فریب ســرمایه گذاران ساده، سهام خود را به 
آنان بفروشــد، باز می گردد. پس از ســقوط این شرکت، 7 هزار نفر شغل 
خود را از دست دادند و این شرکت مجبور به پرداخت 50 میلیون پوند از 
مالیات های معوق گردید. اعتباردهنده ی اصلی این شرکت نیز حدود 59 

میلیون دالر پیش از انحالل دریافت نمود. 
www.accountancyage.com ،2019 7 ژانویه

 
مدیریت ریسک واحد تجاری
مهارتی ضروری برای حسابداران

 بر اســاس گزارش اخیر فدراسیون بین المللی حســابداران، در زمانی 
که فضای کســب و کارهای تجاری در هر لحظــه از زمان به دلیل وجود 
عواملی همچــون فناوری های جدید و بازارهای نوظهــور در حال تغییر 
است، حسابداران ملزم به شناسایی اهمیت مدیریت ریسک واحد تجاری 
هســتند. در این گزارش، که تحت عنوان فعال کردن نقش حســابداران 
در مدیریت مؤثر ریســک واحد تجاری، منتشــر شــده اســت از اعضای 
حرفه ی حســابداری خواسته شــده تا نقش به سزای خود در کسب و کار 
را نه تنها برای کاهش ریســک، بلکه برای ترویج و تسهیل مدیریت موثر 
ریسک ها و فرصت ها در حمایت از ارزش آفرینی و حفظ ارزش، ایفا نمایند. 
طبــق گزارش آیفک، متخصصان حرفه قادر هســتند با درک عمیق خود 

از کســب و کار، مهارت های کمی و آماری پیشــرفته و توانایی رهبری و 
ارتباطات گروهی، در مدیریت ریســک واحدهای تجاری خود مشــارکت 
کنند. بر اســاس نظرســنجی به عمل آمده از بیش تر کســب و کارهای 
تجاری ایاالت متحده ی آمریکا، توســط دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی 
و انجمن حســابداران رسمی آمریکا در سال 2018، کم تر از 20 درصد از 
سازمان ها اســتراتژی یا اهداف واحد تجاری خود را منوط بر فرآیندهای 
ریســک می دانند و 69 درصد دیگر از ســازمان ها به نداشتن یک فرآیند 
مدیریت ریســک کامل اذعان داشته اند، از این رو به این سازمان ها توصیه 
می شــود مدیریت ریسک را در اولویت های باالی سازمان خود قرار دهند. 
مدیرعامل آیفک در بیانیه ای اعالم کرد، زمان فعلی برای کســب و کارها 
بسیار نامطمئن است، زیرا اقتصاد جهانی نوسانات شدید و تغییر سریعی را 
تجربه می کند. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک صحیح برای سازمان ها 
با هدف اطمینان بخشــی و دســتیابی به موفقیت در بلندمدت، بســیار 
اهمیت دارد. در این میان حســابداران حرفــه ای از جایگاه ویژه ای برای 
سازماندهی موثر کار خود از طریق مدیریت موثر ریسک واحدهای تجاری 
برخوردار هســتند که موجب شناسایی بهتر ریســک ها و فرصت ها برای 
واحد تجاری خواهد شد. در این گزارش فدراسیون بین المللی حسابداران 
از مدیران مالی و دیگر توابع مالی واحدهای تجاری درخواست کرده است 
تا اطمینان حاصل نمایند، نه تنها مدیریت ریسک واحد تجاری در کانون 
توجه ســازمان قرار گرفته باشد، بلکه حســابداران حرفه ای نیز از مهارت 

الزم برای تحقق 3 استراتژی زیر برخوردار باشند: 
1-هم راستا نمودن مدیریت ریسک با ارزش آفرینی و حفظ ارزش

2-ادراک و تصمیم گیــری از طریــق ارائه ی مدل ریســک و تجزیه و 
تحلیل، مدیریت داده ها و تشخیص میزان ریسک پذیری سازمان 

3-یکپارچگی و تقویت ارتباط درون ســازمانی برای به اشتراک گذاری 
اطالعات

www.accountingtoday.com ،2019 7 ژانویه
 

ارائه ی چارچوب افشای کیفیت حسابرسی 
توسط مرکز کیفیت حسابرسی

مرکز کیفیت حسابرســی، چارچوب جدیدی را برای کمک به مؤسسات 
حسابرســی در راســتای ارتقا و نظارت بر کیفیت حسابرسی هایی که اجرا 
می کنند، منتشــر نموده اســت. به نقل از پایگاه اطالع رسانی ) اکانتینگ 
تودی(، چارچوب افشــای کیفیت حسابرســی با هدف کمــک بیش تر به 
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مؤسســات در توســعه ی گزارش کیفیت حسابرسی که ســالیانه به اشکال 
مختلف توســط آن ها ارائه می شــود، تدوین گردیده است. چارچوب افشای 
کیفیت حسابرسی می تواند به مؤسسات در تالش آنان برای تعیین، ارزیابی و 
انتقال اطالعات مفید به ذینفعان، و افزایش درک آنان از چگونگی پشتیبانی 
و نظارت بر کیفیت حسابرسی در ســطح مؤسسه، کمک  نماید. افشاسازی 
در مورد چگونگی نظارت مؤسســه بر کیفیت حسابرســی، می تواند شامل 
معیارهای ارزیابی و نظارت، به همراه ارائه ی اطالعات مربوط به سرمایه گذاری  
مؤسسه بر افراد، منابع، فرایندها، سیاست ها و فناوری اش باشد. این چارچوب 
همچنین می تواند برای درک ذینفعان از میزان تالش مؤسسه برای مدیریت 
ریسک های مختلف با هدف افزایش کیفیت حسابرسی ها مفید باشد. سیندی 
فورنلی رئیس هیات مدیره ی مرکز کیفیت حسابرسی در بیانیه ای اعالم کرد، 
چارچوب افشای کیفیت حسابرسی می تواند یکنواختی و قابلیت مقایسه  را 
در طول زمان تسهیل نماید، شفافیت بیش تری را ایجاد کند و با اطالع رسانی 
دربــاره ی چگونگی حفظ و بهبــود کیفیت حسابرســی ها، اعتماد عموم را 
برانگیزد. گفتنی است چارچوب مذکور بر پایه ی 3 اصل طراحی شده است: 
1-چارچوب افشــای کیفیت حسابرســی، اختیاری و تفضیلی است به 

جای آن که توصیفی و همه شمول باشد. 
2- این چارچوب انعطاف پذیر است، به مؤسسات این امکان را می دهد 
تا اطالعات مربوط تر و معنادارتر درموردکیفیت حسابرسی را، نشان دهند. 
3- چارچوب به افشای سیستم کنترل کیفیت در سطح مؤسسه مرتبط است.

این چارچوب بر شش عنصر کیفیت حسابرسی و همچنین نمونه هایی از 
شاخص های کیفیت حسابرسی در سطح مؤسسه، به شرح زیر متمرکز است:

1( رهبری، فرهنگ و ساختار حاکمیتی مؤسسه ی حسابرسی
2( اخالق و استقالل

3( پذیرش و تدوام همکاری  از سوی مشتری
4( اعتقاد به مدیریت گروه

5( تعهد به عملیات حسابرسی
6( نظارت

الزم به ذکر است، این چارچوب بر مبنای تالش های قبلی مرکز کیفیت 
حسابرسی و مؤسســات عضو آن و دیگر سازمان ها نظیر هیات نظارت بر 
حسابداری شرکت های سهامی عام با هدف توسعه ی شاخص های کیفیت 

حسابرسی شکل گرفته است. 
www.accountingtoday.com ،2019 8 ژانویه

 
درآمد متخصصان حسابداری فعال در حوزه ی 

حسابرسی شرکت های سهامی عام همچنان در صدر
متخصصان حســابداری که در حوزه ی حسابرسی شرکت های سهامی 
عام مشــغول به فعالیت هستند، باید از ورود به سال جدید بسیار خرسند 
باشــند، زیرا متوسط حقوق و دســتمزد آنان به دلیل رقابت سخت میان 
مؤسسات برای استخدام افراد متخصص و با استعداد، یک بار دیگر در سال 
2019 افزایش می یابــد. این افزایش با هدف جذب و حفظ برترین افراد 
حرفه ای در حوزه ی حســابداری و مالی صورت می پذیرد. رقابت در بازار 

حسابرسی شرکت های سهامی عام همواره تنگاتنگ بوده و از سال گذشته 
رقابت میان مؤسســات حسابرسی برای جذب استعدادهای برتر سخت تر 
نیز شده است. از این رو، مؤسسات اقدامات بیش تری را برای حفظ بهترین 
کارکنان خود و اســتخدام کارمندان جدید اتخاذ کرده اند. آن ها نسبت به 
رقبای خود حقوق بیش تری را پیشــنهاد می دهند، پاداش و مرخصی های 
بیش تــری را برای کارکنان در نظر می گیرند، و مزایای بیش تری همچون 
ســاعات کار انعطاف پذیر و کمک هزینه های مراقبــت روزانه از فرزندان 
یا ســالمندان را فراهم می کنند. انتظار می رود متوسط حقوق و دستمزد 
مدیران حسابرسی با سابقه در سال 2019 به حدود 134 هزار دالر برسد 
که این مقدار نسبت به سال گذشته که بالغ بر 132 هزار دالر بود، بیش تر 
اســت. این افزایش برای سایر مدیران نیز در نسبت مشابه و از 102 هزار 
دالر در ســال 2018 به 104 هزار دالر در ســال 2019 خواهد بود. برای 
حسابرسان جوان با سابقه ی 3 ســال، متوسط حقوق و دستمزد در سال 
2019، 57500 دالر پیش بینی شــده اســت که این مبلغ نسبت به سال 
گذشــته هزار دالر بیش تر اســت. همچنین برای متخصصان تازه وارد به 
صنعت حسابرســی شرکت های ســهامی عام که حداکثر یک سال سابقه 
دارند، متوسط حقوق و دستمزد آن ها با افزایش هزار دالری نسبت به سال 
گذشــته به رقم 47هزار دالر خواهد رسید. به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
) اکانتینگ تودی( شرکت هایی که ســریعاً به یکی از مؤسسات پیشنهاد 
دهنده ی خدمات حسابرسی پاســخ می دهند به بازار رقابتی مؤسسات، و 
متخصصان حرفه ای و با مهــارت ضربه می زنند. در زمانی که متخصصان 
حرفه ای با اســتعداد به ســختی پیدا می شوند، مؤسســات نمی توانند به 
راحتی بهترین نیروهای کار خود را از دست بدهند و برای این که این امر 
رخ ندهد بیش تر مؤسســات به طور پیوسته معیارهای حقوق و دستمزد 
خــود را تنظیم می کنند، مزایای بیش تــری را برای کارکنان خود تدارک 
می بیننــد و با هــدف ایجاد تعادل میان کار و زندگــی، برنامه های کاری 

انعطاف پذیر و دورکاری را ترتیب می دهند. 
www.accountingtoday.com ،2019 10 ژانویه

 
توصیه های انجمن حسابداران رسمی آمریکا به 
واحدهای تجاری برای آغاز صحیح سال 2019

 چند هفته ی آغازین ســال جدید میــالدی زمانی عالی برای اطمینان 
یافتن از این موضوع اســت که آیا واحد تجاری در شرایط خوبی قرار دارد 
یا خیر، همچنین زمان مناســبی برای برنامه ریزی در راستای رسیدن به 
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اهداف مالی آتی است. از این رو انجمن حسابداران رسمی آمریکا، چندین 
توصیه ی زیر را برای آغاز سال مالی جدید ارائه کرده اند. 

1- سال جدید، یک برنامه ی جدید:
یکی از پیشنهادات این است که سال را با یک برنامه ی تازه شروع کنید. 
ابتــدا باید ترازنامه ی خود را به روز کنید، زیرا با این کار نقطه ی شــروع 
خود را متوجه می شــوید. سپس اهداف را تعیین کنید، بدهی ها را کاهش 
دهید یا سرمایه گذاری را افزایش دهید. سپس، برنامه ای را برای دستیابی 
به اهداف تدوین نمایید. این کار ســاده اســت، اما باید بدانید که در حال 

حاضر مشغول تعیین جایگاهی هستید که می خواهید در آن جا باشید. 
2- مخارج سال گذشته را برای بودجه ریزی سال 2019، بررسی نمایید:

اوایــل ماه ژانویه یک فرصت ایده آل برای بررســی هزینه های ســال 
گذشــته و ایجاد یک بودجه ی منطقی برای سال جاری است. سعی کنید 
مبلغی را برای هزینه های پیش بینی نشده ی سال آینده در بودجه ی خود 

در نظر بگیرید. 
3- بررسی حق اشــتراک ها و موضوع تجدید پرداخت آن ها به صورت 

خودکار:
شــروع ســال جدید بهترین زمان برای بررســی تمــام پرداخت های 
خودکار و حق اشــتراک های موجود در گذشــته است. برخی از هزینه ها 
مانند ســرگرمی، عضویت در باشگاه یا اشــتراک مجالت قدیمی ممکن 
اســت دیگر در بودجه، شــیوه ی زندگی یا اولویت های سال جدید نباشد. 
پول های زیادی در مســیر پرداخت های کوچک حق اشتراک یا از طریق 
پرداخت های خودکار برنامه ریزی شده، به آسانی از دست می رود. بازبینی 
در این پرداخت  ها می تواند بخشــی از بهینه کردن برنامه ی مالی ســال 

جدید باشد. 
4- خود را با قوانین مالیاتی جدید به روز نمایید:

در ســال 2018 تغییرات مهمی در قانون مالیات بر درآمد اشــخاص 
ایــاالت متحده ی آمریــکا به وجود آمد. اطمینان حاصــل نمایید که این 
تغییــرات به خوبی درک شــده اند و در برنامه ریزی مالی واحد تجاری در 

نظر گرفته شده اند.
5- یک محاسبه ی اولیه برای مالیات سال 2018 انجام دهید:

قانون مالیــات جدید احتماالً تغییرات مهمــی در فرصت های مالیاتی 
شــما ایجاد کرده اســت. ممکن اســت نیاز به تعدیل پرداخت ها، تغییر 
دادن اســتراتژی کمک به مؤسسات خیریه، یا استفاده از دیگر روش های 
استهالک گیری داشته باشید، که هرچه زودتر از آن ها مطلع باشید، تأثیر 

بیش تری بر روی وضعیت مالی شما خواهد داشت. 
6- بررسی طرح ها و مزایای بازنشستگی کارکنان:

آغاز سال جدید، زمان خوبی برای بررسی طرح ها و مزیای بازنشستگی 
کارکنان اســت. کارکنان تالش می کنند تا درصد سهم خود از طرح ها و 
مزایای بازنشستگی را نسبت به سال 2018 افزایش دهند. افزایش معوقات 
به همراه افزایش حقوق، راهی آســان برای افزایش پس انداز بازنشستگی 
است. برای مثال، اگر حقوق و دستمزد 4 درصد افزایش یابد و میزان سهم 
کارکنــان از طرح ها و مزایای بازنشســتگی 2 درصد افزایش یابد، خالص 

حقوق پرداختی و پس انداز بازنشستگی هر دو باالتر خواهد بود. 

7- ایجاد حساب پس انداز سالمت کارکنان:
 یک حساب پس انداز پزشکی دارای مزایای مالیاتی است که در اختیار 
مالیات دهندگان ایاالت متحده ی آمریکا قرار دارد، مالیات دهندگانی که 
در طرح تحول ســالمت خانواده با حداقل پرداخت 6900 دالر مشارکت 
می کنند از یک ســری معافیت های مالیاتی بهره مند خواهند شــد. وجوه 
تخصیص یافته به حســاب پس انداز ســالمت، در زمان سپرده، مشمول 

مالیات بر درآمد فدرال نیست.
8- توجه به بودجه ی تخصیص یافته ی فعلی

با افزایش نوســانات بازار در طول ســال 2018، ممکن اســت طبقات 
مختلــف دارایی هــای واحد تجاری از تعادل خارج شــود. از ماه ژانویه به 
عنوان فرصتی برای تحلیل هرگونه تغییرات محتمل که ممکن اســت به 
دلیل عملکرد ســال 2018 رخ بدهد، اســتفاده نمایید. تنوع بخشی برای 
مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری ها مهم است، از این رو متعادل سازی 

مجدد، ممکن است الزم باشد.
www.aicpa.org ،2019 10 ژانویه

 
دورکاری در صنعت حسابداری، چالش جدید 

مؤسسات حسابدار رسمی

 اداره ی نیروی کار و منابع انســانی ایاالت متحده ی آمریکا در گزارشی 
که اخیراً منتشر کرده از رواج دورکاری در کسب وکارهای تجاری مختلف 
خبر داده اســت. به نقل از پایگاه اطالع رســانی ) اکانتینگ تودی(، این 
روند روبه رشــد، رقابت ســخت میان واحدهای تجاری را در شرایطی که 
محیط های کاری روز به روز در حال ارتقا هستند، تسهیل کرده است.طبق 
نظرسنجی اخیر اداره ی نیروی کار و منابع انسانی 43 درصد از نیروهای کار 
آمریکایی حداقل بخشی از کار خود را به شکل دورکاری انجام می دهند، و 
این موضوع به دلیل حفظ کارکنان  واحدهای تجاری، برای آن ها مزیت به 
همراه دارد. در شــرایطی که صنایعی نظیر حسابداری، بانکداری، خدمات 
حقوقی و بیمه به شــدت تحت کنترل اند، کسب و کارهای تجاری فعال 
در این حوزه ها به دلیل برخی مســائل مرتبط با قوانین و مقررات و سایر 
موانــع، در تطابق خود با محیط های کاری انعطاف پذیر آهســته تر عمل 
کرده اند، اما اکنون استفاده از شیوه های کاری انعطاف پذیر در این حوزه ها 
نیز رایج شده اســت. به عنوان نمونه حســابداری خود بیش ترین میزان 



73  شماره چهل و چهار | زمستان 1397|

تغییر در جهت افزایش دیجیتال سازی و انعطاف پذیری را داشته است. در 
حال حاضر، نقش های حســابداری یکی از رایج ترین خدماتی هستند که 
بر مبنای دورکاری ارائه می شوند. بر همین اساس، مؤسسات حسابرسی از 
مزایای کار کردن مبتنی بر ابر شروع کرده اند و حسابداران توانستند برای 
انجام وظایف خود از رایانه، تبلت یا گوشــی های هوشمند استفاده نمایند. 
فعاالن حوزه ی حســابداری انتظار دارند این تغییر پارادایم به دلیل تالقی 
با عوامل دیگر، به یک جریان گسترده در سال 2019 تبدیل شود. انجمن 
حسابداران رســمی آمریکا در گزارش خود تحت عنوان، "گزارش مزایای 
کارکنان در سال 2018" اذعان کرد، حدود 80 درصد از کارکنان ترجیح 
می دهند از مزیت دورکاری و ســاعات کاری انعطاف پذیر برخوردار باشند 
بــه جای آن که بدون این مزیت ها، 30 درصد بــه حقوق ماهیانه ی آن ها 
افزوده شــود. در گزارش مشابه دیگری، یافته ها حاکی از آن بود که وجود 
مزایایــی که به تعادل کار و زندگی کمک می کند، همچون برخورداری از 
مرخصی با حقوق، ســاعت کار انعطاف پذیــر و دورکاری، در اولویت های 
کارکنان اســت. این ترجیحات سبب شده اســت تا مؤسسات حسابرسی 
برای حفظ رقابت در اســتخدام کارکنان، در راستای انعطاف پذیر نمودن 
محل کار به شــکل بی ســابقه ای تالش کنند. انعطاف پذیری محیط کار 
نتیجه ی مستقیم در دســترس بودن اینترنت پرسرعت در سراسر ایاالت 
متحده اســت. در حالی که ســهم افراد از فناوری بر اســاس سن، درآمد، 
تحصیالت و یا منطقه جغرافیایی متفاوت است، اما اکنون اکثر جمعیت به 
اینترنت پر سرعت دسترسی دارند. عالوه بر این، طبق گزارش ها تقریباً 40 
درصد از آمریکایی هایی که ســن 18 تا 49 سال دارند، بیش تر اوقات روز 
را آن الین هســتند. در صنعت حسابداری، دورکاری و استفاده از اینترنت 
پر ســرعت به حسابداران، این اجازه را می دهد تا سطح باالیی از خدمات 
را به مشتریان خود ارائه دهند، به ویژه حسابداران رسمی قادر هستند در 
هر لحظه از زمان با مشتریان خود در ارتباط باشند و به شبکه ای یکپارچه 
از داده ها دسترسی داشته باشند. دورکاری فرصت های زیادی را در اختیار 
کارکنان قرار می دهد و عوامل اســترس زایی کــه در نبود فناوری وجود 
دارد، از بین خواهد رفت. روشــن اســت که کار از راه دور در حسابداری، 
یک روند رو به رشد را طی می کند و بعید به نظر می رسد این روند تحت 
فشارها متوقف شــود. نمودار زیر، درصد مؤسسات حسابدار رسمی فعال 
در زمینه ی دورکاری را بر حســب اندازه ی مؤسسات در سال های 2014، 

2016 و 2018 نشان داده است. 
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انتشار آمار نتایج آخرین آزمون های صالحیت 
حرفه ای انجمن حسابداران خبره

انجمن حســابداران خبــره، آمار نتایــج آخرین آزمون برگزار شــده 
توســط این انجمن در ماه دســامبر 2018 را منتشــر نمــود. به نقل از 
پایگاه اطالع رســانی ) اکانتینگ تودی(، آزمون های حرفه ای استراتژیک 
کــه با هدف تمرکز بــر مفاهیم آینده نگر طراحی شــده اند، در نوبت آخر 
برگزاری خود یعنی دســامبر 2018 نتایج خوبی به همراه داشــته  است. 
آزمون های حرفه ای استراتژیک برای نخســتین بار در سپتامبر 2018 و 
در دو حوزه ی رهبری اســتراتژیک و گزارشــگری استراتژیک با تمرکز بر 
مهارت های رهبری و اصول گزارشــگری مالی برگزار شد. این آزمون های 
جدید بر اساس بازخوردهای دریافت شده از کارفرمایان و با هدف افزایش 
مهارت های دانشجویان دوره های حسابدار خبره در فضای کسب وکارهای 
تجاری امروزه که هر لحظه در حال تغییر اســت، طراحی شــده اســت. 
طبق آمار منتشر شده توسط انجمن حسابداران خبره، در آزمون دسامبر 
2018 بیش از 132 هزار دانشجو شرکت کردند که در نهایت از این تعداد 
5470 دانشــجو توانســتند آخرین امتحان را پشت ســر بگذارند و رسماً 
حسابدار خبره شوند. آمار قبولی های آزمون رهبری استراتژیک در دسامبر 
2018، 48 درصد و در آزمون گزارشــگری اســتراتژیک 47 درصد اعالم 
شده است. آمارهای قبولی آزمون رهبری استراتژیک نسبت به آزمون ماه 
ســپتامبر ) با 45 درصد قبولی( 3 درصد رشــد داشته است، در حالی که 
آمار قبولی آزمون گزارشــگری استراتژیک مشابه دوره ی قبلی خود است. 
آلن هاتفیلد مدیر بخش اســتراتژی و توســعه ی انجمن حسابداران خبره 
آمار قبولی ماه دسامبر را بسیار رضایت بخش توصیف کرد. وی همچنین 
اذعان نمود، تعداد داوطلبان برای شــرکت در هــر دو نوع آزمون جدید 
بیش از میزان داوطلبان آزمون ماه سپتامبر بوده است که این خبر بسیار 
عالی است. آمار قبولی ســایر آزمون های صالحیت حرفه ای تحت عنوان 
آزمون های اختیاری نیز نســبت به ماه سپتامبر رشد قابل توجهی داشته 
اســت. به عنوان نمونه، در آزمون مالیاتی پیشرفته 40 درصد قبول شدند 
که این میزان نســبت به آزمون ســپتامبر 10 درصد افزایش یافته است، 
آمار قبولی های آزمون مدیریت مالی پیشــرفته نیــز از 35 درصد به 41 
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درصد افزایش یافته اســت. هاتفیلد اشــاره کرد، انجمن حسابداران خبره 
به ســرمایه گذاری برای حمایت از آزمون های حرفه ای اســتراتژیک ادامه 
خواهد داد. این موضوع شامل سرمایه گذاری در منابع رهبری استراتژیک، 
مطالعه ی موردی نوآورانه و یکپارچه، و گزارشــگری مالی اســتراتژیک با 
هدف تمرکز بر نیازهای ذینفعان در زمینه ی گزارشــگری مالی است. وی 
بیان کرد، انجمن حسابداران خبره خود را نسبت به حمایت از دانشجویان 
برای ارائه ی دانش بهتر در فضــای کار و برخورداری از مهارت های مورد 

انتظارکارفرمایان، متعهد می داند. 
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حسابرسان قانونی، از تقلب گسترده در 

حساب های کافه قنادی زنجیره ای پاتیسیری 
والری پرده برداشتند

بررسی  حسابرسان قانونی از کافه قنادی زنجیره  ای محبوب پاتیسیری 
والری از دســتکاری گسترده در حســاب های این شرکت بریتانیایی خبر 
می دهد. به نقل از پایگاه اطالع رســانی ) اکانتنســی ایج(، پس از بررسی 
دقیق حســاب های کافه قنادی زنجیره ای پاتیسیری والری، وجود هزاران 
ثبت غلط در دفاتر کل این شــرکت تایید شده است. خبر وجود اختالف 
حســاب های این شــرکت چند ماه پس از فروپاشــی ایــن کافه قنادی 
زنجیره ای معروف منتشــر شــد. ســخنگوی بورس لنــدن در این رابطه 
اذعان کرد، پس از بررســی های صورت گرفته از سوی حسابداران قانونی 
مشخص شد که میزان تحریف در حساب های این شرکت بسیار گسترده 
بوده اســت، و این تحریفات دستکاری های قابل مالحظه ای در ترازنامه و 
حساب های سود و زیانی را در برمی گیرد. برخی منابع خبری از استخدام 
چند نفر از حســابداران کی پی ام جی برای دریافت مشاوره، در راستای 
نشــان دادن ناتوانی در پرداخت بدهی ها، پرده برداشتند. گوین پیرسون، 
حسابدار رســمی و مقام ارشد تیم حسابرســی قانونی مسئول رسیدگی 
به پرونده ی پاتیســیری والری بیان کرد، بر اســاس بررسی های به عمل 
آمده توســط تیم حسابرسی قانونی، با وجود این که دستکاری گسترده در 
دفاتر این شرکت بسیار واضح اســت ولی با گذشت حدود 3 ماه بررسی، 
وضعیت دقیق هنوز مشــخص نیست. وی با اشاره به بیش  از هزاران ثبت 
غلط در دفاتر این شــرکت، از مجموعه ای از تقلب های طوالنی و پیچیده 
که به خوبی پنهان شــده است، خبر داد. واقعیت این است که جریان های 
نقدی و ســودآوری اعالم شده از سوی این شــرکت احتماالً از آن چه که 
در تاریخ 12 اکتبر اعالم شــده بود، کم تر است. این موضوع نشان می دهد 
که شــرایط بسیار بدتر از میزان پیش بینی شده از سوی سرمایه گذاران و 
تصمیم آنان برای تزریق وجوه جدید به شرکت است. نکته ی جالب توجه 

آن اســت که افرادی از مؤسسه ی حسابرسی و مشاوره ی مدیریت کی پی 
ام جی برای بررسی تمامی گزینه های موجود به کار گمارده شده  بودند تا 
شــرکت بتواند علی رغم وجود تقلب ها، به فعالیت خود ادامه دهد، همین 
امر نگرانی قابل مالحظه ای را برای ذینفعان این شرکت زنجیره ای معروف 
به وجود آورده اســت، و آن ها باید مــدت زیادی را منتظر بمانند تا دقیقاً 
متوجه شوند چه اتفاقی رخ داده است. با مطرح شدن این تقلب ها، تمایل 
زیادی برای بررســی نقش مؤسسه ی حسابرسی گرنت تورنتون به عنوان 
حســابرس اسبق پاتیســیری والری در اذهان عمومی ایجاد شده است. با 
توجه به افشای حجم گســترده ای از تقلب ها و دستکاری های ترازنامه ی 
پاتیسیری والری، ثابت شده است که سیستم اطالعات مدیریت این شرکت 
نیز دچار ضعف است. متاسفانه سیستم حسابداری این شرکت زنجیره ای 
بریتانیایی، آن چنان پیچیده شــده اســت که امــکان درک عملکرد این 
کســب و کار را بسیار دشوار کرده است. واقعیت این است که اگر سیستم 
اطالعات مدیریت این شــرکت به انــدازه ی کافی قوی بود، افرادی که در 
این رســوایی بزرگ دخالتی نداشتند، قادر بودند این تقلب ها را به اطالع 
همگان برسانند و این اشتباهات بسیار بزرگ، خیلی زودتر کشف می شد. 
برای جلوگیری از اشــتباهات مشابه، شرکت ها  باید همکاری بیش تر میان 
حسابداری مالی و حسابداری مدیریت را ارتقا دهند. واضح است هنگامی 
که آن ها شــروع به تکمیل یک دیگر می کنند، درک کلی هیات مدیره از 

کسب و کار افزایش خواهد یافت. 
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مسائل مربوط به برخی از قوانین جدیدکار، پیش 
روی مؤسسات حسابرسی ایاالت متحده ی آمریکا

بزرگ ترین دارایی یک مؤسســه ی حسابرسی، کارکنان آن هستند اما 
همین کارکنان می توانند به یکی از بزرگ ترین ریسک های قانونی مؤسسه 
نیز تبدیل شــوند. از آن جا که رعایت قوانین کار اغلب ساده نیست، حتی 
تالش های کوچک در این زمینه می تواند در کاهش ریســک موثر باشــد. 
در این نوشــتار به چندین حوزه ی اصلی ریسک، که پیش روی مؤسسات 
حسابرســی در ایاالت متحده ی آمریکا قرار دارد، پرداخته شده است که 
آن ها را قادر می ســازد از فرصت های مناســب برای به حداقل رسانی این 

ریسک ها استفاده نمایند. 
1- در شــرایطی که هر روز اخبار مربوط به آزار و اذیت، سوء استفاده 
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و اقدامات تالفی جویانه در محیط های کاری در جراید و رســانه ها منتشر 
می شــود، از مؤسســات حسابرســی انتظار می رود تا از برآورده شــدن 
سیاست ها و رویه های منع تبعیض جنسیتی، آزار و اذیت و اقدامت تالفی 
جویانه اطمینان حاصل نموده، و مؤسسه ی خود را با آخرین استانداردهای 
قانونی، به روز نمایند. از سوی دیگر، تمام مؤسسات باید در مورد نقض های 

احتمالی قوانین و موارد نقض حقوق بشر آموزش های الزم را بگذرانند. 
2- کاهــش نابرابری هایی کــه در مبالغ پرداختی بــه کارکنان وجود 
دارد، از قوانین جدیدی اســت که اکنون توســط برخی ایالت های آمریکا 
درحال اجراست. بر همین اســاس مؤسسات حسابرسی از این که حقوق، 
پــاداش، یا هرگونه مزایای کارکنان در گذشــته را مالک تعیین حقوق و 
مزایای فعلی آن ها قرار دهند، منع شــده اند. با اجرای این قانون دریافت 
هرگونه اطالعات پیرامون حقوق و مزایای محل کار قبلی کارکنان در فرم 
استخدامی، ممنوع اعالم شده است. همچنین تیم مصاحبه کننده باید در 
زمینه ی پرسش های مجاز یا غیرمجاز در فرآیند مصاحبه آموزش ببینند. 
با اجرای این الزامات فرآیند اســتخدام نیروهای کار اســتانداردتر شده و 
ارزش بازار نیروی کار بدون اتکا بر ســوابق پرداخت آن ها و بر اساس یک 

ساختار استاندارد جبران خدمات، تعیین می شود. 
3- با وجود این که فناوری موجب افزایش کارایی شده، اما ریسک هایی 
را نیز به همراه داشته است. به عنوان نمونه این پرسش به وجود می آید که 
آیا به کارکنان بابت اوقاتی که با اســتفاده از ایمیل یا شبکه های اجتماعی 
پاسخ گوی مشتریان مؤسسه هستند، پرداختی صورت می گیرد؟. براساس 
قوانیــن جدید کار در برخی ایالت های آمریــکا، کارکنان باید بابت زمانی 
که صرف پاســخ دادن به ایمیل ها و تماس ها کاری در خارج از مؤسســه 
می کنند، حق الزحمه دریافت نمایند. به این ترتیب، باید سیاســت هایی 
از ســوی مؤسسات حسابرســی اتخاذ شــود که این قبیل زمان ها نیز به 
دقت ثبت شــده و پرداخت بابت آن  انجام شود. همچنین باید درخصوص 
حفاظــت از اطالعات محرمانه در طو ل خدمــت کارکنان به آنان آموزش 
کافی داده شــود و از آن مهم تر در راستای حافظت از اطالعات محرمانه، 
باید در زمان جدایی کارکنان یا شــرکای مؤسسه، دستورالعمل های الزم 

برای استفاده از شماره و تلفن های همراه شخصی تدوین شود. 
4- بر طبق برخی قوانیــن فدرال و ایالتی آمریکا، پرداخت اضافه کاری 
به حسابداران رسمی باید بر اســاس طبقه بندی آن ها صورت بگیرد. این 
طبقه بندی به دو عامل بســتگی دارد: نخســت نحــوه ی پرداخت حقوق 
ماهانه و سپس بر اساس وظایف محوله به آنان. از این رو ضروری است تا 
مؤسسات حسابرسی به شکل ادواری طبقه بندی کارکنان خود را بررسی 

نمایند تا واجدین دریافت اضافه کاری مشخص شوند. 
5- در برخی مؤسسات حسابرسی پس از رسیدن شرکا به سنی خاص، 
شــرکایی که به طور فعال در مدیریت مؤسســه دخیل نیستند، به عنوان 
کارمند محسوب می شــوند و به این ترتیب، تنزل پست شغلی آنان یک 
نوع تبعیض ســنی برداشت می شود. به همین دلیل مؤسسات حسابرسی 
باید دقت نمایند که تمام شرکای فعال در مدیریت مؤسسه، همان شرکای 

دارای سرمایه باشند تا ادعای تبعیض سنی بر علیه آنان مطرح نشود. 
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بررسی مجدد پرونده ی حسابرسی های
کی پی ام جی از کاریلین طی سال های 2014 تا 2017

شورای گزارشگری مالی بریتانیا اعالم کرد، بررسی مجدد حسابرسی های 
کاریلین که توســط مؤسسه ی حسابرســی و خدمات مشاوره ی کی پی ام 
جی در ســال های 2014 تا 2017 صورت گرفته اســت، آغاز شده است. با 
گذشــت حدود یک سال از سقوط این شــرکت بزرگ خدمات ساختمانی، 
هنوز پرســش های زیادی درباره ی تغییر شــدید حساب های کاریلین بین 
تاریــخ مارس 2017 تا ســقوط آن در ماه جوالی همان ســال باقی مانده 
اســت. در نوامبر سال گذشته، شورای گزارشــگری مالی بررسی پرونده ی 
حسابرســی های کــی پی ام جــی از کاریلین را با هــدف ارزیابی کیفیت 
حسابرســی های انجام شده مربوط به سال 2016، آغاز نمود، اما بازرسی  ها 
درمورد ســقوط کاریلین همچنان ادامه دارد و توســط شورای گزارشگری 
مالی و دیگر نهادهای ناظر هدایت می شــود. حوزه ی اصلی بررســی ها، بر 
عملکرد مالی کاریلین در قراردادهای بزرگ ســاخت و ســاز، تمرکز یافته 
اســت، و ابهامات زیادی در این زمینه وجــود دارد که آیا اطالعات مربوط 
به این قراردادها به نحو مناســب در صورت های مالی کاریلین گزارش شده 
اســت یا خیر. البته گفتنی است، دامنه ی بازرســی ها به حوزه هایی نظیر 
بدهی های صندوق بازنشستگی، ســرقفلی، افشای جریانات نقدی و تداوم 
فعالیت نیز کشــیده شده است. شورای گزارشــگری مالی به تازگی جمع 
آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از اسنادی را که تحت حوزه 
های فوق قرار دارد، آغاز نموده است. مصاحبه با اعضای تیم حسابرسی کی 
پی ام جی و چند تن از مدیران اجرایی ارشــد کاریلین انجام شــده و قرار 
است مصاحبه های بیش تری در هفته های آتی صورت بگیرد. طوالنی شدن 
بازرسی ها برای افراد زیادی سوال برانگیز شده است، که شورای گزارشگری 
مالی پیچیدگی پرونده را دلیل اصلی این موضوع اعالم نموده است. همچنین 
پیش بینی شده است، بازرسی ها حداقل تا پایان سال 2019 و شاید بیش تر 
از آن ادامه یابد. از ســوی دیگر، حاشیه هایی پیرامون بازرسی های شورای 
گزارشــگری مالی مبنی بر عدم برخورداری این نهاد ناظر از استانداردهای 
الزم برای بررسی به وجود آمده است. منتقدان اذعان می کنند گزارش های 
ســاالنه ی این شــورا از ارزش واقعی برای خوانندگان آن برخوردار نبوده و 
قابل درک نیست. آن ها معتقدند، نهاد ناظر باید نسبت به ارتقای مفاهیم و 
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قابل فهم بودن گزارش های ساالنه، ملزم باشد و نسبت به نیازهای اطالعاتی 
ســرمایه گذاران و صاحبان دارایی متعهد باشد، همچنین از تناسب و ارزش 
گزارش، اطمینان حاصل نماید. در مقابل، طرفداران شورای گزارشگری مالی 
بــه عنوان نهاد ناظر اذعان می کنند، بــه دلیل آن که قضاوت به عنوان یک 
عنصر بسیار قابل مالحظه ، اغلب در ارزش گذاری گردش مالی دخیل است، 
شــورا بر گزارشگری مناسب قراردادها در گزارش های ساالنه ی خود تمرکز 
زیادی اختصاص داده است. همچنین ارزشیابی سرقفلی به دلیل وابستگی 
شــدید آن به قضاوت یکی از حوزه های کلیدی است که با توجه به سقوط 
کاریلین، انتظار می رود شــورای گزارشــگری مالی توجه ویژه ای به بررسی 
این حوزه تخصیص دهد. الزم به ذکر اســت، در بســیاری از شرکت ها، به 
ویژه شــرکت های بزرگ با قراردادهای دارای ارزش باال و ساختار پیچیده ی 
دارایی ها و بدهی ها، قواعد خاصی برای قضاوت وجود دارد. بنابراین ضروری 
اســت تا آن گروه از حوزه هایی که به شدت به قضاوت بستگی دارند، مانند 
قراردادها، سرقفلی و تدوام فعالیت، تحت آزمون های دقیق حسابرسی قرار 
گیرند تا اطمینان حاصل شــود حساب ها به شــکل صحیح و عادالنه ارائه 

شده اند. 
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تقاضای نمایندگان مجلس برای خاتمه ی 

فعالیت شورای گزارشگری مالی فعلی بریتانیا
به عنوان نهاد ناظر بازار حسابرسی

گروهی از نمایندگان مجلس خواستار اقدام سریع دولت برای جایگزینی 
و لغو فعالیت شــورای گزارشــگری مالی بریتانیا شــدند. به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی )سیتی ای ام(، گروهی از نمایندگان مجلس با ریاست جان 
کینگمن، که اخیراً عملکرد این نهاد ناظر را مورد بررسی قرار داده اند، اقدام 
سریع دولت برای بازنگری اساسی در ارکان حاکمیتی شورای گزارشگری 
مالی را اقدامی ضروری خواندند. کینگمن از اعضای کمیته ی استراتژیک 
صنعت، انرژی و تجارت خواســت تا هر چه سریع تری اعضای جدیدی را 
برای شورا انتخاب نمایند. کینگمن معتقد است، شورای گزارشگری مالی 
بریتانیا به رئیس هیات مدیره و اعضای جدید نیاز دارد. بر همین اســاس 
وی پس از ســقوط کاریلین، با حمایت دولت کارگــروه جدیدی را برای 
جایگزینی بدنــه ی حاکمیتی نهاد ناظر فعلی تشــکیل داد. در طی چند 
ســال اخیر، صنعت حسابرســی بریتانیا در پی سقوط برخی شرکت های 
بزرگ بریتانیایی و ارتباط آن ها با مســائل حسابداری و شکست مؤسسات 

حسابرسی در بررسی ادعای این شرکت ها، با انتقادات زیادی مواجه شده 
است و به کمیته ای بی صالح و فاقد اختیارات الزم برای نظارت بر صنعت 
حسابرسی، تشبیه شده است. کینگمن خطاب به نمایندگان مجلس گفت، 
بریتانیا به نهاد ناظری نیاز دارد که بتواند حسابرسان را تحت هدایت خود 
قرار دهد و توجه آنان را جلب نماید، در حال حاضر شــورای گزارشگری 
مالی ابزارهای مورد نیاز بــرای انجام چنین کاری را در اختیار ندارد و به 
هیچ وجه نظارت کافی بر مؤسســات حسابرســی وجود ندارد، البته وی 
فرآینــد انتخاب و به کارگیری بدنه ی جدید را کاری زمان بر توصیف نمود. 
گفتنی اســت برخی از نمایندگان صنعت حسابرســی در جلسه ی اخیر 
خود با کینگمن اذعان کردند، ریســک طــرح اتهامات غیر منصفانه علیه 
حسابرســان در پی سقوط شرکت ها همواره حسابرسان را تهدید می کند. 
حسابرسان نخســتین خط دفاعی و مدیریت اولین متهم است ولی نباید 
حسابرســان را مقصر تمام شکست ها دانســت، اگرچه تاکنون قصورهای 

زیادی در کار آنان مشاهده شده است. 
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تشکیل کمیته ی کیفیت حسابرسی مستقل 

توسط ارنست اند یانگ آمریکا

در شرایطی که 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان به تالش خود برای 
ارتقای ســطح کیفیت حسابرسی ها ادامه می دهند، مؤسسه ی حسابرسی 
و خدمات مشــاوره ی مدیریت ارنســت اند یانگ آمریکا کمیته ی کیفیت 
حسابرســی مستقل جدیدی را تشکیل داده است. ارنست اند یانگ ایاالت 
متحــده ی آمریکا اعالم کرد، این مؤسســه با هدف پاســخ بــه انتظارات 
اســتفاده کنندگان برون ســازمانی نســبت به کیفیت حسابرسی ها، این 
کمیته را تشــکیل داده تا کیفیت در تمام ســطوح عملیاتی، استراتژیک 
و فرهنگ سازمانی این مؤسســه، نهادینه گردد. این کمیته متشکل از 3 
متخصص حرفه ای است که به طور منظم با فضای کار حسابرسی همچون 
سرمایه گذاران، مشتریان و تنظیم کنندگان بازار کار حسابرسی در ارتباط 
هستند. یکی از متخصصان از اعضای ســابق هیات نظارت بر حسابداری 
شــرکت های سهامی عام و دو نفر دیگر، روسای هیات مدیره  و مدیرعامل 
بانک آمریکا و شــرکت مشاوره  و ســرمایه گذاری ونگارد آمریکا هستند. 
استقالل 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان طی چندین سال اخیر بحث 
داغی بوده اســت و در پی رسوایی هایی نظیر کاریلین افزایش چشم گیری 
نیز داشته است. بســیاری از متخصصان حرفه ی حسابرسی اذعان دارند، 
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این مؤسســات برای ارتقای کیفیت حسابرســی هایی که انجام می دهند، 
باید مقوله ی اســتقالل را مورد بازنگری قرار بدهند. رئیس هیات مدیره  و 
شــریک ارنست اند یانگ ایاالت متحده ی آمریکا بیان نمود، در ارنست اند 
یانگ دیدگاه های متفاوتی در جنبه های مختلف عملکرد مؤسســه  وجود 
دارد، کــه از منظر بســیاری از رهبران کمیســیون اوراق بهادار و بورس 
آمریــکا، برخورداری از این دیدگاه های مســتقل و متنوع برای حمایت از 
کیفیت حسابرســی ها و منافع عمومی، الزم است. شنیده ها حاکی از این 
اســت که در پی ایجــاد چنین کمیته ای در یکی از 4 مؤسســه ی بزرگ 
حسابرســی ایاالت متحده ی آمریکا، اقدامات مشــابهی در سطح بریتانیا 
نیز با هدف ارتقای کیفیت حسابرســی ها در حال اجراست. گفتنی است، 
بسیاری از منتقدان بازار کار حسابرسی در بریتانیا معتقدند، نظارت شورای 
گزارشــگری مالی بریتانیا بر حرفه ی حسابرسی باید لغو شود تا یک نهاد 
دارای اختیارات قانونی وابسته به دولت این مسئولیت را بر عهده بگیرد. 
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 دیدار اعضای انجمن حسابداران رسمی مریلند با 
قانون گذاران ایالتی به مناسبت روز حسابدار رسمی

بیش از 200 نفر از اعضای انجمن حســابداران رســمی مریلند ایاالت 
متحده ی آمریکا به منظور بزرگداشــت روز حســابدار رسمی در پایتخت 
این ایالت، شــهر آناپولیس گرد هم آمدند. به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
) اکانتینگ تودی(، دراین رویداد که با جلســه ی مجمع عمومی سالیانه ی 
این انجمن نیز همراه بود، جمعی از قانون گذاران ایالتی نیز حضور داشتند 
که سبب شــد اعضای انجمن بتوانند به طور مســتقیم با آن ها درباره ی 
مســائل مربوط به مشتریان و حرفه ی حسابرســی به بحث و تبادل نظر 
بپردازند. در این گردهمایی، که ســه تن از سناتورهای جدید ایالتی و 60 
عضو جدید قانون گذاری محلی حضور داشتند، اعضای انجمن حسابداران 
رســمی مریلند توانستند با نمایندگان دولتی جدید، ارتباط برقرار نمایند. 
تام هوود، رئیس هیات مدیره ی انجمن حسابداران رسمی مریلند بیان کرد، 
پس از برگزاری انتخابات و تغییر قانون گذاران محلی، انجمن حســابداران 
رســمی مریلند باید خود را به قانون گــذاران جدید معرفی نماید، در غیر 
این صــورت حمایت از حرفه، صدور و دریافت گواهی نامه های حســابدار 

رسمی دشوار خواهد شد. سناتور فلدمن، یکی از سناتورهای جدید ایالتی 
حاضر در این جلســه اذعان داشت، حسابداران رســمی از نفوذ سیاسی 
قابل مالحظه ای در آناپولیس برخوردار هســتند، وی حرفه ی حسابرسی 
را دارای چنان اعتبار باالیی دانســت که ســایر حرفه ها فاقد آن هستند. 
اعضای انجمن حسابداران رسمی مریلند نیز نسبت به انجام اقدامات الزم 
از سوی قانون گذاران برای حمایت از سیستم صدور مجوز حسابدار رسمی 
ایالتی، ابراز امیدواری کردند. این انجمن همچنین امیدوار است، برخی از 
موانع موجود بر سر راه حرفه از میان برداشته شود. این موارد عبارت است: 

1-توقف مالیات بر ارائه ی خدمات حرفه ای
2- به حداقل رســانیدن تاثیر قوانین مالیاتــی پیچیده، مانند برخی از 

معافیت های مالیاتی و قانون مالیات بر مشاغل
3- توقف قانون حافظت از داده ها و حریم خصوصی

4- توقف مســائل متعدد مربوط به قانــون کار و قوانین مربوط به عدم 
افشای قرارداد ها و قوانین غیر رقابتی

عالوه بر این، انجمن حسابداران رسمی مریلند از آغاز به کار یک مرکز مرجع 
قانونی، برای ردیابی الیحه های قانونی که حرفه را تحت تأثیر قرار می دهد، خبر 
داد. گفتنی اســت، اعضای حرفه می تواننــد از این منبع برای پیگیری جریان 

پیشرفت الیحه های قانونی و ارتباط با قانون گذاران خود استفاده نمایند. 
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 توقف ارائه ی خدمات مشاوره ای 

به مشتریان خدمات حسابرسی توسط 
سه مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان
دیلویت هنوز تصمیم نگرفته است

سرانجام دو مؤسسه ی بزرگ حسابرسی و خدمات مشاوره ای ارنست اند 
یانگ و پرایس واترهاوس کوپرز ارائه ی خدمات مشــاوره ای را به مشتریان 
خدمات حسابرسی خود متوقف کردند. به نقل از پایگاه اطالع رسانی )لندن 
رویترز(، این اقدام پس از رسوایی های بزرگ حرفه ی حسابرسی، با هدف 
بازگردندان اعتماد عمومی به حرفه صورت گرفته است. پرایس واترهاوس 
کوپرز و ارنست اند یانگ در جلسه ی اخیر خود با نهادهای نظارتی حرفه ی 
حسابرســی در بریتانیا اعالم نمودند، با پیوستن به مؤسسه ی حسابرسی 
کی پی ام جی در راســتای توقف ارائه ی خدمات مشــاوره به مشــتریان 
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حسابرسی، تضاد میان فروش خدمات حسابرسی و خدمات مشاوره پایان 
خواهد یافت. کی پی ام جی در ماه نوامبر ســال گذشــته رســماً توقف 
ارائه ی خدمات مشاوره به شــرکت های بزرگ بورسی در بریتانیا را اعالم 
کرده بود. گفتنی اســت، این اقدام پس از ســقوط کاریلین که کی پی ام 
جی حسابرســی آن را برعهده داشته است، انجام گرفت. از آن جا که بهای 
خدمات مشاوره بیش از خدمات حسابرسی است، مدیران شرکت ها نگران 
هســتند، حسابرســان به دلیل پرسود بودن کار مشــاوره، توجه کافی به 
کار حسابرسی اختصاص ندهند. کوین الیس رئیس هیات مدیره و شریک 
مؤسســه ی پرایس واتر هاوس کوپــرز بریتانیا در جلســه ای با کمیته ی 
تجارت مجلس گفت، این مؤسسه انجام هرگونه خدمات غیر حسابرسی به 
مشــتریان خدمات حسابرسی را ممنوع اعالم کرده است. وی معتقد است 
اگرچه این اقدام کیفیت حسابرسی را ارتقا نمی بخشد ولی این دستور در 
طول 6 ماه آینده و درمورد تمام کارهای جدید اعمال خواهد شــد. استیو 
وارلی رئیس هیات مدیره ی ارنســت اند یانــگ بریتانیا نیز پیروی خود از 
این حرکت را اعالم نمود، ضمن آن که این مؤسســه درباره ی ممنوعیت 
ارائه ی این خدمات با مشــتریان خود مشــورت کرده است. از سوی دیگر 
دیلویت بزرگ ترین مؤسسه ی حسابرسی جهان اعالم کرد می خواهد پیش 
از اتخاذ تصمیم برای ادامه یا توقف ارائه ی خدمات مشــاوره به مشتریان 
بزرگ خدمات حسابرســی خود، نتیجه ی بسته ی نهایی اصالحات بازار را 
که از ســوی شورای بازار و رقابت بریتانیا پیشــنهاد شده است، مالحظه 
نماید. پیش از این شورای بازار و رقابت بریتانیا پیشنهاد تزریق مؤسسات 
حسابرســی جدید )به جز 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان( را به بازار 
حسابرسی شرکت های پذیرفته در بورس مطرح نموده بود. دیوید اسپرول 
شــریک و رئیس هیات مدیره ی دیلویت بریتانیا اذعان داشــت، شــورای 
بازار و رقابت در بررســی های خود هیچ گونه مشــکلی در ارائه ی خدمات 
غیرحسابرسی پیدا نکرده اســت، به همین دلیل این مؤسسه تا مشخص 

شدن نتیجه ی بسته ی پیشنهادی این شورا منتظر می ماند.
 www.euronews.com ، 2019 30 ژانویه

الزام متخصصان مالی برای تطابق با فناوری
در طول 3 سال آینده 

گزارش جدید انجمن بین المللی حســابداران رســمی نشان می دهد، 
غالب متخصصان مالی آن گونه که شایســته اســت مهارت های فناورانه ی 
خود نظیر هوش مصنوعی، اتوماسیون سازی فرآیندها و دیگر فناوری های 
مرتبط بــا حرفه ی مالی را ارتقا نداده اند. بر اســاس گزارش اخیر انجمن 
بین المللی حسابداران رسمی، بیش از 50 درصد رهبران مالی در سراسر 
جهان بر این باور هســتند که صالحیت حرفــه ای تیم های آن ها باید در 
ســه سال آینده به طور قابل توجهی تغییر کند، زیرا فناوری های جدید از 
وظایف سنتی عبور می کند.کسب و کارها با تاکید بیش تر بر فرآیند ایجاد 
ارزش، بر اتوماسیون ســازی وظایف تکراری تمرکز می کنند. برخورداری 
از تخصــص در زمینه هایی همچــون تجزیه و تحلیــل داده ها، مدیریت 
ریســک های امنیت داده ها و مدل های تجاری، گذار از وظایف ســنتی به 

ســمت فناوری را تسهیل می کند. پشــتیبانی از این تغییر نیازمند تغییر 
در ذهنیت به سوی یادگیری مستمر، یادگیری و به روزرسانی مهارت های 
جدید بــرای تقابل با پیچیدگی ها و انجام عملیات در محیط به ســرعت 

درحال تغییر است. برخی نکات قابل توجه این گزارش عبارتند از: 
1- حدود 61 درصد از متخصصان مالی انتظار دارند، بیش از 20 درصد 

وظایف مالی در طول 3 سال آینده اتوماسیون شود. 
2- تاکنــون حرکت بیــش از 55 درصد از متخصصان مالی به ســوی 

فرآیند اتوماسیون سازی مشاهده شده است. 
ایــن گزارش بر اســاس مطالعه ی مــوردی بر روی بیــش از 5,500 
متخصص مالی در 2000 سازمان در 150 کشور، توسط انجمن بین المللی 
حسابداران رســمی و با همکاری انجمن حسابداران مدیریت خبره  انجام 
شده است. انجمن بین المللی حسابداران خبره معتقد است، پیشرفت های 
فناوری نظیر محاســبات ابری، اتوماسیون سازی فرآیند و هوش مصنوعی 
به شدت در حال تغییر دادن دنیای پیرامون ما و چگونگی هدایت کسب و 
کارهای تجاری است، این موضوع برای متخصصان مالی به معنای ضرورت 
حرکت آنان به ســوی توســعه ی هوش دیجیتال، برای پاســخ دادن به 
تقاضاهای کسب و کارهای تجاری است. گفتنی است، یافته های تحقیقات 
تکمیلی که از ابتدای این ماه توسط انجمن بین المللی حسابداران رسمی، 
انجمن حسابداران مدیریت خبره و اوراکل انجام شده است، نشان می دهد 
حدود 90 درصد از رهبران مالی اعتقاد دارند تیم های آنان از مهارت های 
کافی برای پشــتیبانی از گذار ســازمان به سمت فناوری و کمک به رشد 
بیش تــر کســب و کارها و اتخــاذ تصمیمات حاکمیتی بهتــر، برخوردار 
نیســتند. همچنین، کمک به متخصصان مالی برای گســترش مهارت ها 
و صالحیت های حرفه ای آنان، آینده ی حرفه ای آن ها را تضمین می کند. 
www.aicpa.org ،2019 31 ژانویه

حسابدار رسمی چه کسی است؟

در این مطلب قرار اســت به دو ســوال حسابدار رسمی کیست و یک 
مؤسســه ی حسابدار رسمی، چه مؤسسه ای است، پاسخ داده شود. پاسخ 
به این دو ســوال آن قدرها هم ساده نیست. بسیاری برای پاسخ دادن به 
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این ســوال ها از عبارات اختصاری یا نقل قول از قوانین مربوطه استفاده 
می کننــد. مطمئناً در قوانیــن ایالتی یا فدرال، تا حد نســبتاً زیادی به 
معنای حسابدار رسمی و مؤسسه ی حسابدار رسمی پرداخته شده است، 
به عنوان نمونه حســابدار رسمی فردی اســت که حق ارائه ی خدمات 
اطمینان بخشی را دارد و برای ارائه ی چنین خدماتی باید از سد آزمون 
دقیق حسابدار رسمی بگذرد تا به وی گواهی حسابدار رسمی اعطا شود. 
اما واقعیت این اســت که غالب حسابداران رسمی هرگز حسابرسی یک 
شــرکت سهامی عام را لمس نخواهند کرد و بیش تر زمان خود را صرف 
ارائه ی خدمات مالیاتی یا مشــاوره می کننــد. از این رو، حرفه می تواند 
نقش مهمی در تغییر شــکل دادن آزمون حســابدار رسمی داشته باشد 
و خــود را در دایره ی وســیع تری تعریف نماید. بر اســاس آن چه که از 
قوانین استنباط می شود، حسابداران رسمی با ایفای نقش هایی همچون 
کارشــناس امور مالیاتی و مشاور کســب وکار تجاری، دامنه ی فعالیت 
مؤسسه ی خود را بسیار بیش تر از تعریف معمولی حسابرسی شرکت های 
سهامی عام، گسترش می دهند. حسابداران رسمی قادر هستند، تعریفی 
کــه از آنان و حرفه ی آن ها وجود دارد را تغییر دهند و آینده ی حرفه ی 
خود را تعیین نمایند. در شــرایطی که بیش تر ظرفیت مؤسســات بزرگ 
حسابدار رسمی در سال 2018 صرف ارائه ی خدمات غیرحسابرسی شده 
است، آینده ی حرفه بر اساس طیف گسترده ای از خدمات و مجموعه ای 
از مهارت های متفاوت شکل خواهد گرفت. مدیرعامل انجمن حسابداران 
رســمی آمریکا در گردهمایی اخیر ایــن انجمن اذعان کرد، مهارت های 
فنی که اکنون حســابداران رسمی به داشتن آن ها می بالند، در آینده ای 
نزدیــک دیگر جز اولویت ها نخواهد بــود. وی گفت، من به این موضوع 
که همه ی حســابداران رســمی باید در اصول عمومی پذیرفته شده ی 
حســابداری خبره باشند، اعتقاد ندارم. برخی از آن ها باید در این زمینه 
خبره باشــند ولی نه تمامی آنان. مدت زمان زیادی از ایجاد هســته ی 
اصلی خدمات حرفه ای، یعنی خدمات مالیاتی، مشــاوره و حسابرســی 
نمی گذرد، عمر این خدمات در ایاالت متحده به یک قرن هم نمی رسد، 
پس این هسته می تواند تغییر کند و تعریف جدیدی از حرفه ارائه شود. 
در تعریف جدید، مهارت های نرم افزاری حسابداران جوان، توانایی تجزیه 
و تحلیــل داده ها، توانایی آنان بــرای کار با ابزارهای مبتنی بر فناوری و 
ارائه ی خدمات دارای ارزش آفرینی گنجانیده می شــود. مهارت هایی که 
مؤسسات حسابدار رســمی اکنون برای آغاز به کار در فضایی جدید به 
دنبال آن ها هستند، دیگر به حســابداری ختم نمی شوند و این موضوع 
همان تغییری اســت که باید در آزمون حسابدار رسمی و در برنامه های 
آموزشــی لحاظ شــود. چنین فرآیندی، فرآیند اصالح تعاریف گذشته 
نیســت بلکه ارائه ی تعریفی جدید اســت که حرفه می تواند تحت این 
تعریف به موقعیت فوق العاده ای دســت یابد. به این ترتیب بهتر اســت 
دو پرســش آغازین ایــن مطلب را گونه ای دیگر مطــرح نمود، به جای 
آن ها باید پرســید یک حسابدار رسمی و یک مؤسسه ی حسابدار رسمی 
چگونه باید باشد؟، پاسخ صحیح به این پرسش هاست که آینده ی حرفه 

را تعریف خواهد کرد. 
 www.accountingtoday.com ، 2019 4 فوریه

نگاهی دقیق تر بر اصالحات پیشنهادی صنعت 
حسابرسی بریتانیا

در جلسه ای که هفته ی گذشــته پیرامون آینده ی حرفه ی حسابرسی 
میــان رهبران ارشــد 4 مؤسســه ی بزرگ حسابرســی جهــان و برخی 
مؤسســات رقیب برگزار شــد، همگی بر موضوع بهبود کیفیت و افزایش 
درک مشتریان از کیفیت، تاکید داشــتند، زیرا با بهبود کیفیت است که 
اعتماد عمومی به حســاب های شرکت ها افزایش می یابد. بررسی دقیق تر 
پیشــنهادات شورای بازار و رقابت برای اصالح بازار حسابرسی و همچنین 
بررســی نگاه های منتقدان نســبت به ادامه ی فعالیت شورای گزارشگری 
مالی به عنوان نهاد ناظر، از تغییرات قابل مالحظه و اجتناب ناپذیر صنعت 
حسابرســی بریتانیا خبر می دهد. همان طور که قباًل نیز در خبرها شنیده 
شده اســت، در راس منتقدان ادامه ی فعالیت شــورای گزارشگری مالی 
بریتانیــا یکی از نماینــدگان مجلس به نام کینگمن اســت که به اعتقاد 
وی، راهبری ســازمانی صنعت حسابرســی بریتانیا به یک تحول اساسی 
هــم در حوزه ی فلســفه و هم در حوزه ی عمل نیــاز دارد. تغییر راهبری 
ســازمانی صنعت حسابرســی و خارج کردن آن از دســت افرادی که به 
مؤسســات وابســته هســتند، آغازی برای یک تغییر قدرتمند اســت. از 
نگاه وی، اکنــون فرصتی عالی برای طراحی یک نهــاد حاکمیتی دارای 
اختیار، با هدف هدایت صنعت حسابرسی به دور از چالش هایی که اکنون 
شورای گزارشگری مالی درگیر آن است، به وجود آمده است. دادن قدرت 
واقعــی و یک بدنه ی قوی به نهاد ناظر جدید، بــرای مقابله با غفلت ها و 
سوءاســتفاده ها باعث می شــود تا تفاوت واقعی ایجاد شود. از سوی دیگر 
اصالحات پیشــنهادی شــورای بازار و رقابت برای اصالح بازار حسابرسی 
دارای پیچیدگی های زیادی است که عملی بودن مفاهیم آن باید به دقت 
بررسی شود. به عنوان نمونه، در راس این پیشنهادات، حسابرسی مشترک 
قرار دارد. اما ظرفیت مؤسســات حسابرسی متوســط برای همکاری با 4 
مؤسســه ی بزرگ حسابرسی جهان بر سر پروژه های حسابرسی بزرگ در 
هاله ای از ابهام است و هیچ یک از 4 مؤسسسه ی بزرگ حسابرسی جهان 
موافق حسابرســی مشترک نیستند. همچنین شــواهدی وجود ندارد که 
حسابرســی مشترک لزوماً کیفیت حسابرسی را بهبود ببخشد. یکی دیگر 
از پیشنهادات جالب این است که میزان مسئولیت کمیته های حسابرسی 
برای اطمینان از کیفیت حسابرسی ها بیش تر شود. اگر چه، این پیشنهاد 
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امکان تنظیم بازار حسابرســی را به شکل مفیدتر فراهم می کند و موجب 
استحکام بیش تر شــالوده ی کمیته های حسابرسی می شــود، اما باید به 
این نکته توجه داشــت که مســئولیت دادن بیش تر به اعضای کمیته ی 
حسابرسی به معنای تفویض اختیار بیش تر به اعضای غیر از هیات مدیره 
است و باید دارای یک سری محدودیت های عملی باشد. حسابرسی مدرن 
به طور فزاینده ای نیاز به مهارت های تخصصی در حسابرسی دارد، بنابراین 
شــورای بازار و رقابــت حق دارد تا به دنبال روش هایــی برای حل تضاد 
منافع و مقابله با ریســک ها باشد. ســازماندهی حسابرسی نیازمند حفظ 
یکپارچگی در ســطوح میانی و عالی یک مؤسسه ی حسابرسی است، اما 
باید راهی را برای کسب تجربه در اختیار حسابداران جوان نیز قرار داد تا 
در تمام جنبه های کسب و کار مؤسسه تجربه ی الزم را به دست آورند. به 
طور کلی، اکنون لحظه ای بزرگ برای صنعت حسابرسی بریتانیا و فرصتی 
عالی برای تحقق پیشــرفت ها در حال رقم خوردن است، اما همچون تمام 
تغییرات، ریســک نتایج پیش بینی نشده وجود دارد. بنابراین بسیار مهم 
اســت که عملیات به طور کامل مورد تفکر قرار گیرد. در غیر این صورت، 
صنعت حسابرسی در معرض ریســک قرار گرفتن در نقطه ای خواهد بود 

که بسیار بدتر از نقطه ی شروع است. 
 www.accountancyage.com ، 2019 5 فوریه

 
تنوع در کمک هزینه های تحصیلی

 اعالم شده از سوی 
انجمن حسابداران رسمی آمریکا

انجمن حســابداران رسمی آمریکا اعالم کرد که بیش از 650 هزار دالر 
کمک هزینه ی تحصیلی را برای دانشجویان حسابداری در سال تحصیلی 
2019-2020 در نظر گرفته است. اعالم کمک هزینه های تحصیلی بخشی 
از سیاست های این انجمن در راستای انعکاس تعهد خود برای حمایت از 
دانشجویان مقطع کارشناسی و فارغ التحصیالن رشته ی حسابداری است 
که برای ورود به حرفه ی حســابداری تالش هستند. بر این اساس انجمن 
قصد دارد، در ســال جاری به بیش از 100 دانشــجوی کارشناسی و در 
مرحله ی فارغ التحصیلی رشــته ی حسابداری بورس تحصیلی ارائه نماید. 

این بورس های تحصیلی به شرح زیر است: 
50 هزار دالر کمک هزینه ی بنیاد انجمن حســابداران رســمی آمریکا 
برای دانشــجویان ســال دوم کالج که رشــته ی خود را به حسابداری یا 

رشــته ای مرتبط با حسابداری تغییر می دهند و تحصیالت خود را در این 
رشته به پایان می رســانند. میانگین نمرات متقاضیان باید حداقل 3 از 4 

باشد و شهروند یا دارای اقامت دائم ایاالت متحده ی آمریکا باشند. 
کمک هزینــه ی تحصیلی 5 هــزار دالری جان ال کــری، برای فارغ 
التحصیالن رشته های هنر یا رشته های غیر بازرگانی که به طور هم زمان 
در رشته ی حســابداری و دوره های حسابدار رســمی تحصیل می کنند. 
متقاضیــان باید به عنوان دانشــجوی تمام وقت ثبت نام کرده باشــند و 

شهروند یا دارای اقامت دائم ایاالت متحده ی آمریکا باشند.  
کمــک هزینه ی تحصیلی 10 هزار دالری رابرت هاف، به آن دســته از 
دانشجویان حسابداری تمام وقتی تعلق می گیرد که توانایی های بالقوه ای 
برای تبدیل شــدن به یک رهبر در حرفه ی حســابدار رســمی را دارند. 
میانگین نمرات متقاضیان باید حداقل 3 از 4 باشــد و شــهروند یا دارای 

اقامت دائم ایاالت متحده ی آمریکا باشند. 
کمک هزینه ی تحصیلی 3 تا 5 هزار دالری انجمن حســابداران رسمی 
آمریکا برای دانشــجویان اقلیت، که در رشته ی حسابداری یا یک رشته ی 
مرتبط تحصیل می کنند. میانگین نمــرات متقاضیان باید حداقل 3 از 4 

باشد و شهروند یا دارای اقامت دائم ایاالت متحده ی آمریکا باشند. 
 کمک هزینه ی تحصیلی جامعه ی زنان حســابداران رسمی نیز، بورس 
تحصیلی است که جدیداً توســط بنیاد انجمن حسابداران رسمی افزوده 
شــده است. این بورس تحصیلی با هدف حمایت از زنان موفق در حرفه ی 

حسابداری، ایجاد شده است. 
انجمن حسابداران رسمی آمریکا  با اعالم این بورس های تحصیلی از تمام 
دانشــجویان مستعد و دارای شرایط کافی دعوت می کند تا در طرح اعطای 
بورس تحصیلی این انجمن ثبت نام نمایند. گفتنی است، از زمان آغاز طرح 
اعطای بورس تحصیلی انجمن حســابداران رســمی آمریکا در سال 2011 
تاکنون بیش از 3 میلیون دالر کمک هزینه ی تحصیلی پرداخت شده است. 
 www.aicpa.org ، 2019 8 فوریه

سقوط بیش از یک سوم بهای سهام شرکت 
پرداخت الکترونیک ای اجی آلمان

خبرها حاکی از ســقوط بیش از یک سوم بهای سهام شرکت پرداخت 
الکترونیک ای اجی آلمان به دلیل تخلفات حسابداری در گزارش های مالی 
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واحد ســنگاپور این شرکت است. بر اساس گزارش اولیه ی یک مؤسسه ی 
حقوقی ســنگاپوری، فهرســتی از اتهامات بالقوه ی مالی شرکت ای جی، 
شــامل بی نظمی های دفاتر، پولشــویی و جعل اســناد در واحد آسیایی 
این شــرکت پرداخت الکترونیک وجود دارد. اما این شــرکت آلمانی ادعا 
می کند این گزارش بر اساس شواهد ناقص یا حتی جعلی تهیه شده است. 
مارکوس براون رئیس هیات مدیره ی این شــرکت اذعان کرد، این مسئله 
به سرعت حل خواهد شد و یک بررسی دقیق تر توسط مؤسسه ی حقوقی 
دیگر، نشــان خواهد داد که هیچ گونه ســوءرفتار مالی رخ نداده است. اما 
گــزارش 31 صفحه ای تحقیقات اولیه ی مؤسســه ی حقوقی راجا اند تان 
نشان می دهد، اسناد زیادی وجود دارد که اتهامات فعالیت های غیرقانونی 
این شــرکت را از توافق های پشت پرده تا اسناد و فاکتورهای جعل شده، 
ثابت می کند. شرکت ای جی ادعا می کند، یافته های این گزارش بر اساس 
اسناد مشکوکی ارائه شده اســت که احتماالً قصد آسیب رساندن به این 
شرکت یا سود ناشی از فروش  کوتاه مدت سهام ای جی را داشته است. بر 
طبق آخرین خبر منتشر شده توسط فایننشال تایمز در 30 ژانویه، سهام 
این شرکت حدود 9 میلیارد یورو ) 10,2 میلیارد دالر(، سقوط کرده است. 
از این رو براون معتقد اســت، تمام این کارها برای فشــار بر قیمت سهام 
ای جی انجام شــده است. دادســتان های آلمان نیز کار بر روی پرونده ی 
احتمال دســتکاری بازار را آغاز کردند، این پرونده در پاســخ به شکایت 
کیفری که پس از کاهش شدید قیمت سهام بر علیه شرکت مطرح شده، 
توسط ای جی ثبت شده است. اما مقامات رسمی از هیچ فردی به عنوان 
متهم نام نبردند و هیچ گونه دلیلی برای بازپرســی از هیچ یک از کارکنان 
ای جی در رابطه با اتهام تقلب حسابداری پیدا نکردند. شرکت آلمانی ای 
جی پس از انتشــار گزارش راجا اند تان، یک مؤسســه ی حقوقی را برای 
بررســی های دقیق  و کامل تر استخدام نموده است. براون معتقد است، در 
طی چند هفته ی آینده تخلفات شــرکت و کارکنان مشخص خواهد شد. 
بازرســی های اولیه ی مؤسسه ی راجا اند تان از اقدامات آگاهانه ی 3 نفر از 
کارکنان واحد سنگاپور ای جی برای توافق های پشت پرده ی قراردادهای 
این شــرکت به ارزش 3 میلیون یورو خبر می دهد. البته وکالی شــرکت 
هرگونه ارتباط پشــت پرده ی روابط تجاری رسمی را انکار می کنند. آن ها 
اذعان می کنند تا به امروز، هیچ ایمیلی از ســوی طرف های مقابل قرارداد 
وجــود نداردکه با توجه بــه ماهیت و اندازه ی معامالت، موجب شــک و 
تردید در مــورد اصالت آن ها شــود. اما دالیل محکمــی وجود دارد که 
قراردادها و فاکتورها ممکن است فریبنده باشند. گفتنی است، از زمانی که 
پرداخت هــای اینترنتی برای بازی های آن الین یــا خریدهای اینترنتی از 
دو دهه ی گذشته بســیار رواج یافته است، ای جی به عنوان یک شرکت 
توسعه دهنده ی نرم افزار و سیستم های پرداخت آن الین حفاظت شده در 
مقابل تقلب شناخته می شود. سرمایه گذاران، این شرکت را به عنوان یکی 
از رهبران فناوری مالی توصیف کرده اند، که درآمد دو سال گذشته ی آن 
پس از تحصیل حداقل 18 شرکت در سال های اخیر، حدوداً دو برابر شده 
است. بروان معتقد اســت در آینده ای نزدیک مشخص می شود، تمام این 

اتهامات بی اساس است. 
 www.accountingtoday.com ، 2019 8 فوریه

 مشتریان خدمات حسابرسی چگونه 
درباره ی حسابرسی فکر می کنند؟

در یــک پژوهــش جهانی از مشــتریان خدمات حسابرســی درباره ی 
چگونگی تفکر آنان نســبت به حسابرســی پرســیده شــد که برخی از 
پاســخ های دریافت شده جالب به نظر می رســد. در گزارش این پژوهش 
که توســط منبع تحقیقات جهانی انجام شــده است، یک سوم مشتریان، 
فرآیند حسابرســی را به بخش های جداگانه تقسیم می کنند. در این نوع 
نگاه، فرصت های زیادی برای ورود مؤسسات غیر حسابرسی فناوری محور 
به بازار حسابرسی به وجود می آید. آن ها معتقدند، این تغییر یعنی حرکت 
مؤسســات حسابرسی به سوی فناوری، به حوزه های بیش تری در کارهای 
حسابرســی منجر خواهد شد. 40 درصد از مشتریان، مؤسسه ی آی بی ام 
و 18 درصد مؤسسه ی اکسنچر را دو مؤسسه ی پیشرو در فناوری توصیف 
کرده اند. 52 درصد از مشتریان نیز معتقدند مؤسسه ی دیلیویت از جایگاه 
مناســبی برای ارائه ی خدمات مبتنی بر فناوری در حسابرسی های خود 
برخوردار است. این مقدار برای کی پی ام جی و ارنست اند یانگ به ترتیب 
22 و 18 درصد اســت. گفتنی است، این نظرســنجی از مدیران عامل و 
مدیران مالی طیف گسترده ای از واحدهای تجاری انجام شده است که 49 
درصد از این واحدهای تجاری بیش از 5000 نفر کارمند دارند، 39 درصد 
از آن ها در 5 ســال گذشته با حسابرس مشــابه کار کرده اند و 58 درصد 
از آنان توســط 4 مؤسسه ی بزرگ حسابرسی جهان حسابرسی شده اند یا 
می شوند. رئیس منبع تحقیقات جهانی اذعان کرد، اگر فرض کنیم نیمی 
از فرآیند حسابرسی به فناوری نیاز دارد به افراد بیش تری که چگونگی کار 
با فناوری را می دانند، نیاز خواهد بود و در نتیجه حسابرسان کم تری تنها 
بــرای کنترل بخش هایی از فرآیند باقی می مانند. گزارش نشــان می دهد 
که 64 درصد مشــتریان حسابرســی انتظار دارند که میزان اتکا به ارائه 
دهنــدگان خدمات مبتنی بر فناوری از بیرون ســازمان در دهه ی آینده 
افزایش یابد، 23 درصد گفتند که نیاز به ابزار های نوآورانه ی جدید وجود 
دارد و 36 درصد از این مشتریان گفته اند که نیاز به مهارت های تخصصی 
افزایش خواهد یافت. واضح اســت که این نوع طرز تفکر مشتریان، قواعد 
کار مؤسســات حسابرسی سنتی را به شکل قابل مالحظه ای تغییر خواهد 
داد و فرصت های زیادی را برای ورود مؤسسات غیرحسابرسی به بازار کار 
حسابرســی فراهم خواهد کرد. برخی از مدیران مالی در این نظرســنجی 
بیان کرده اند، از حسابرســان خود انتظار دارند که ابزارهایی را در اختیار 

آنان بگذارند تا آن ها خود قادر به انجام تجزیه و تحلیل باشند. 
 www.accountancyage.com ، 2019 11 فوریه
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در راســتای سلسله نشســت های جامعه ی 
حســابداران رســمی ایران با مراجــع قانونی و 
ذی نفعان کلیدی، دکتر علی نصیری اقدم دبیر 
کمیســیون اقتصاد هیأت دولت  و هیأت همراه 
بــه دعوت جامعه روز گذشــته، دوشــنبه یکم 

بهمن ماه در جامعه حضور یافتند. 
طی نشســتی کــه متعاقــب حضــور دبیر 
کمیســیون اقتصادی و هیــأت همراه در محل 
جامعه ی حسابداران رســمی ایران برگزار شد، 
دبیرکل جامعه گزارشی از وضعیت جاری جامعه 

و حرفه ی حسابرســی و وضعیت ســامانه های 
اطالعاتــی آن ارائه کرد و به پرســش های ارائه 

شده پاسخ داد. 
دکتر علی نصیــری اقدم، دبیر کمیســیون 
اقتصــاد هیــأت دولت نیــز ضمن تشــکر از 
اقدامات صورت گرفته در جامعه ی حســابداران 
رســمی ایران، آمادگی کمیسیون را برای ایجاد 
بســترهای قانونــی و مقرراتــی الزم به منظور 
توســعه ی حرفه ی حسابرسی و ارتقای شفافیت 

مالی اعالم کرد.
گفتنی اســت کمیسیون اقتصاد هیأت دولت 
متشــکل از وزیــران امور اقتصــادی و دارایی، 
صنعــت، معدن و تجــارت، جهاد کشــاورزی، 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، کشــور، راه و 
شهرســازی، نفت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبــردی رئیس جمهــور و رئیــس کل بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

برگزاری نشست مشترک با دبیر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت
در جامعه ی حسابداران رسمی ایران

پنج شنبه بیستم دی ماه نشست مشترک رئیس شورای عالی و دبیر کل 
جامعه با رئیس کل بانک مرکزی ایران برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی جامعه  حسابداران رسمی ایران، در این 
نشست که با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، رحمت اله 
صادقیان، رئیس شورای عالی و ســیدمحمد علوی دبیرکل جامعه برگزار 

گردید مســایل مربوط بــه ضابطه گذاری های بانک مرکــزی در حوزه ی 
حسابرســی بانک هــا، نحوه ی اســتعالم اصالت گزارش های حسابرســی 
به منظور پرداخت تسهیالت مالی در شبکه ی بانکی، و نیز نحوه ی همکاری 
مؤسسات حسابرسی با بانک مرکزی در امر نظارت بر بانک ها مورد بررسی 

قرار گرفت. 
در این نشســت در زمینه ی مقــررات و ضابطه گذاری بانک مرکزی در 
حوزه ی حسابرسی مقرر شد قبل از موارد ابالغی و اعمالی، نظرات جامعه 

اخذ و جامعه مورد مشورت قرار گیرد. 
در خصوص اســتعالم اصالــت گزارش های حسابرســی بابت پرداخت 
تســهیالت مالی توسط شــبکه ی بانکی نیز مقرر شد اســتعالم برخط و 
الکترونیکی از کلیه ی مشــمولین آیین نامه ی راهکارهای افزایش ضمانت 

اجرایی و تقویت حسابرسی اخذ شود. 
همچنین در زمینه ی پیشــنهاد مکتوب ســال قبل جامعه در خصوص 
تقویــت نظارت بانــک مرکزی با اســتفاده از توانمندی های مؤسســات 
حسابرســی عضو جامعه، مقرر شــد نظر بانک مرکزی اعالم و راهکارهای 

اجرایی آن عملیاتی شود.

نشست مشترک رئیس شورای عالی و دبیرکل جامعه با رئیس کل بانک مرکزی
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یکشنبه هفتم بهمن ماه نشست مشترک رئیس شورای عالی و دبیر کل 
جامعه با معاونت نظارتی بانک مرکزی ایران برگزار شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی جامعه  حســابداران رســمی ایران، در 
این نشســت که با حضور فرهاد حنیفی، معاونــت نظارتی بانک مرکزی، 
رحمت الــه صادقیان، رئیس شــورای عالی، ســیدمحمد علــوی دبیرکل 
جامعه و جمعی از مدیران و مشــاوران بانک مرکزی برگزار شــد مسایل 
مربوط به ضابطه گذاری های بانک مرکزی در حوزه ی حسابرســی بانک ها 
و برخی مغایرت ها با اســتانداردها و عرف های جاری، مســایل مربوط به 

مؤسسات حسابرسی مستقل فعال در نهادهای بازار پول، نحوه ی همکاری 
مؤسسات حسابرسی با بانک مرکزی در امر نظارت بر بانک ها و سامانه های 

اطالع رسانی جامعه ی حسابداران رسمی ایران، مورد بحث قرار گرفت. 
در این نشســت، در زمینه ی مقررات و ضابطه گذاری بانک مرکزی در 
حوزه ی حسابرسی مقرر شــد، در چارچوب استانداردها و مقررات جاری 
این ضابطه گذاری ها انجام شود و موارد مغایر با استانداردها اصالح شود. 

در خصوص نظارت بر حسابرســان مســتقل در نهادها، مؤسســات و 
بانک های فعال در بازار پول مقرر شد کمیته ای با حضور نماینده ی جامعه 

به منظور بررسی موارد کالن حسابداری و حسابرسی تشکیل شود.
در زمینه ی پیشــنهاد مکتوب ســال قبل جامعــه در خصوص تقویت 
نظارت بانک مرکزی با استفاده از توانمندی های مؤسسات حسابرسی عضو 
جامعه، مقرر شــد نظر معاونت نظارتی بانــک مرکزی اعالم و راهکارهای 

اجرایی آن عملیاتی شود.
همچنین در زمینه ی ســامانه های اطالع رســانی جامعه ی حسابداران 
رسمی ایران مقرر شد نحوه ی کارکرد این سامانه ها در جلسه ای با معاونت 

نظارتی بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه ارائه شود.
گفتنی اســت این نشســت در راستای سلسله نشســت های جامعه با 
مراجع قانونی و ذی نفعان کلیدی جامعه به منظور طرح متقابل دیدگاه ها 

و ضرورت همگرایی نهادهای ناظر برگزار شده است.

نشست مشترک رئیس شورای عالی و دبیرکل جامعه
با معاونت نظارتی بانک مرکزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی دکتر موســی بزرگ اصل را به 
سمت مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی جامعه ی حسابداران رسمی ایران به نقل 
از روابــط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایــی، در متن حکمی که از 
سوی دکتر فرهاد دژپســند صادر شده آمده است: نظر به تعهد، تخصص 
و تجارب ارزشــمند جنابعالی، با اســتناد به مفاد )12( و )14( اساسنامه 
قانونی ســازمان حسابرسی و صورتجلســه مورخ 30. 10. 1397 مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده ســازمان مذکــور، به موجب این حکم 
به عنوان "مدیر عامل و رییس هیات عامل ســازمان حسابرسی" منصوب 

می شوید.
 انتظار می رود موارد ذیل در اولویت برنامه های آن سازمان قرار گیرد:

تمرکز سازمان بر وظایف حاکمیتی.
بازنگری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی.

همکاری در بازنگری و اصالح قوانین مادر مالی و اقتصادی.
مشارکت در تنقیح قوانین مادر و شناسایی قوانین و مقررات منسوخ و 

مخل واصالح آن ها.
جامعه ی حســابداران رســمی ایران ضمن تبریک و تهنیت به جناب 
آقای دکتر موســی بزرگ اصل برای ایشان در انجام وظایف محوله آرزوی 

موفقیت می نماید.

مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب شد
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هیأت تشــخیص صالحیت حسابداران رسمی اسامی پذیرفته شدگان و 
مشروط شدگان آزمون سال 1397 حسابدار رسمی را اعالم کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی جامعه ی حســابداران رسمی ایران به نقل 
از هیأت تشخیص صالحیت حســابداران رسمی این هیأت اسامی 110 نفر 

پذیرفته شده و 388 نفر مشروط شده ی آزمون حسابدار رسمی را اعالم کرد. 
گفتنی اســت در این آزمــون 3043 نفر واجدان شــرکت در آزمون 
ســاالنه ی حسابدار رسمی ثبت نام کرده بودند و این آزمون در تاریخ های 
یکم و دوم آذرماه در محل دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. 

اسامی پذیرفته شدگان
آزمون انتخاب حسابدار رسمی اعالم شد
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