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به روزرسانی استانداردگذاری
هیأت نظارت بر حسابداری 
شرکت های سهامی عام
برای سال 2017 میالدی
محمدرضا مهربان پور-  زهره قیومی

دانش  بــا  آشــنایی 
روز جهــان در حوزه ی 
از  یکــی  حسابرســی، 
ضرورت  های بایســته ی 
فعاالن حرفه  ای و نیز محققان دانشگاهی 
در کشور ما است. یکی از حوزه های مهم 
در حسابرســی، اســتانداردگذاری است. 
با توجه بــه این که نهادهــای گوناگونی 
در امریــکا در طــول دهه های پیشــین 
در حوزه  هــای مربــوط به حسابرســی 
فعالیت های زیادی داشــته اند، آشنایی با 
فعالیت های انجام شــده می  تواند فهم ما 
از روند پیشــبرد و تغییرهای انجام شده 
در حوزه  های مختلف حسابرســی را ارتقا 
دهــد. یکی از این نهادهــا هیأت نظارت 
عام  بر حسابداری شــرکت های سهامی 
اســت. در ادامه، ابتدا این هیأت معرفی 
می  شــود و ســپس آخریــن وضعیــت 
از سوی  اســتانداردگذاری  روند موضوع 
هیأت که در ســال جاری میالدی دنبال 
 می  شــود، معرفی می  گردد. این مطلب از 
آنجایــی که به طور همزمان با پیگیری و 
اجرا در امریکا، به خوانندگان فارسی زبان 

معرفی می  شود، دارای اهمیت است. 

 آشــنایی با هیــأت نظارت بر 
حسابداری شرکت های سهامی عام1 

)PCAOB(
حســابداری  بــر  نظــارت  هیــأت 
شــرکت های ســهامی عــام )از این به 
بعد "هیأت"( یک شــرکت غیر انتفاعی 
بخش خصوصی در امریکا اســت؛ که به 
موجب بخــش ۱۰۱ قانون ســاربینز ـ 
آکسلی مصوب ســال ۲۰۰۲ ایجاد شد 
تا بر حسابرسی شرکت های سهامی عام 
نظارت کند و از طریــق ارتقای کیفیت 
گزارش های حسابرسی مستقل، دقیق و 
آگاهی بخش از ســرمایه    گذاران و منافع 
عمومــی حمایــت کند. این نخســتین 
بار در تاریخ حسابرســی امریکا بود که 
حسابرسان مورد نظارت بیرونی و مستقل 
قرار می گرفتند. پیش از این، حسابرسان 
امریکایی مورد نظارت انجمن حسابداران 
رســمی امریکا بودند. هدف هیأت بدین 
شــرح اعالم شــده اســت: »حفاظت از 
منافع سرمایه گذاران و منافع عمومی از 
راه تهیه گزارش های حسابرســی حاوی 
اطالعــات  مفید، منصفانه و مســتقل«. 
هیأت دارای پنج عضو حقیقی، شــامل 

یک رئیس، است؛ که از سوی کمیسیون 
بــورس و اوراق بهــادار امریــکا پس از 
رایزنی بــا رئیس هیــأت راهبری بانک 
مرکــزی و وزارت خزانــه داری امریــکا 
بــرای دوره هــای پنج ســاله برگزیده و 
بــه کار گمارده می شــوند. کمیســیون 
بــورس و اوراق بهادار امریــکا بر هیأت 
مقررات گذاری،  از جملــه  دارد،  نظارت 
استانداردها و بودجه ی هیأت را تصویب 
حسابرسی  مؤسسه    های  هیأت،  می کند. 
ثبت    شــده را به منظــور ارزیابی رعایت 
قانــون ســاربینزـ  آکســلی، مقــررات 
هیــأت، و مقررات کمیســیون بورس و 
اوراق بهادار، و اســتانداردهای حرفه    ای 
در انجــام حسابرســی، صــدور گزارش 
با  مرتبط  موضوع هــای  و  حسابرســی، 
واحدهای گزارشــگر، بازرســی می    کند. 
هیأت طبق قانون ملزم است که بازرسی 
را به صورت ســاالنه برای مؤسسه    هایی 
که به طور منظم گزارش های حسابرسی 
را بــرای بیش از ۱۰۰ واحد گزارشــگر 
صادر می    کنند، و حداقل هر ســه سال 
یک بــار برای مؤسســه    هایی که به طور 
برای  را  منظم گزارش های حسابرســی 

هیأت نظارت 
بر حسابداری 
شرکت های 
سهامی عام به 
دنبال ایجاد و 
حفظ حسابرسی 
با کیفیت باال و 
استانداردهای 
عملی حرفه  ای 
مربوطه برای 
حسابرسان 
شرکت های 
سهامی، 
کارگزاران 
بورس و ... است
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۱۰۰ واحــد گزارشــگر یا کمتــر صادر 
می    کننــد، انجام  دهــد. حــدود ۲4۰۰ 
مؤسســه امریکایــی و غیرامریکایی که 
کار حسابرســی شرکت های سهامی عام 
را انجــام می    دهند نزد هیــأت ثبت نام 

کرده    اند. 

 مقررات گذاری و استانداردگذاری 
هیأت

قالــب  در  هیــأت  مقررات گــذاری 
استانداردهای حسابرسی، اخالق، کنترل 
کیفــی، و گواهی گری انجام می شــود؛ و 
رهنمودهایی را نیز به فراخور موضوع در 
ارتباط با این استانداردها منتشر می کند. 
آن گروه از اســتانداردهای حسابرســی 
پیشــین )مصوب هیأت اســتانداردهای 
حسابرســی انجمن حســابداران رسمی 
امریــکا( که از ســوی هیــأت پذیرفته 
شده اند نیز با عنوان استانداردهای موقت 
)AU901-AU110( منتشر شده اند؛ و با 
تصویب استانداردهای حسابرسی مربوط 
به هر موضوع، بــه تدریج از درجه اعتبار 
اســتانداردهای حسابرسی  با  و  ســاقط 

جدیــد هیأت جایگزین می شــوند. متن 
کامــل همه ی ضوابط مصــوب هیأت در 
بخش اســتانداردها در وب گاه رسمی آن 
در دســترس عموم قــرار دارد. گروه اول 
استانداردهای  حسابرسی،  استانداردهای 
عمومی حسابرســی است. بخش اول این 
دسته از استانداردها، با شماره ۱۰۰۰ و نام 
اصول و مسئولیت  های عمومی است. گروه 
رویه  های  حسابرسی،  استانداردهای  دوم 
حسابرسی است. هیأت، برنامه بروز رسانی 
این گروه از استانداردها را در سال ۲۰۱7  
پیگیری می کند. نوشته حاضر، این برنامه 
را معرفــی می نماید تا افــراد حرفه  ای و 
محققان دانشگاهی بتوانند نسبت به روند 
جاری استانداردگذاری آشنایی پیدا کنند. 
این مطلب از وب  سایت هیأت گرفته شده 

است.

 به روزرســانی استانداردگذاری 
مسئولیت حسابرسان ارشد

حســابداری  بــر  نظــارت  هیــأت 
شرکت های ســهامی عام به دنبال ایجاد 
و حفــظ حسابرســی با کیفیــت باال و 

مربوطه  حرفه  ای  عملی  اســتانداردهای 
سهامی،  شــرکت های  حسابرسان  برای 
کارگــزاران بــورس و ... اســت که این 
اهداف بر مأموریــت کلی هیأت درمورد 
پیشــبرد  و  از ســرمایه گذاران  حمایت 
منافــع عمومــی در تهیــه گزارش های 
حسابرسی آگاهی بخش، دقیق و مستقل 
در  اســت. بخش  هــای مختلف  مبتنی 
هیأت بــا همکاری یکدیگر بــه ایجاد و 

حفظ استانداردهای هیأت می پردازند. 
هیأت در خصــوص پروژه  های مربوط 
بر  مبتنی  رویکــردی  اســتانداردها،  به 
اولویــت را دنبال می کنــد. این فرآیند 
به  وسیله یک تیم در هیأت آغاز می  شود؛ 
به این ترتیب که به طور ســاالنه مسائل 
پیرامونی، جهت شناســایی موارد جدید 
و جاری در حسابرســی دنبال شــده و 
ایــن نتایج جهــت انجام تغییــرات در 
استانداردهای هیأت و راهنمایی اعضای 
جدیــد این هیأت در اختیــار آن ها قرار 
داده می  شــود. همچنیــن ایــن تیم بر 
مســائل جاری و در حال ظهور، به طور 
مســتمر نظارت دارد و به ارزیابی موارد 
بالقوه که ناشــی از پروژه های جدید در 

تیم تحقیقاتی است، می پردازد.  
برای هر پــروژه در موضوع تحقیقاتی 
هیأت، یــک تیم تحقیقاتــی در هیأت 
به منظــور انجــام تحقیــق، توســعه و 
می  شود  تشــکیل  اقتصادی  تحلیل های 
کــه به ارزیابی این موضــوع می پردازند 
کــه آیا نیاز بــه تغییرهای اساســی در 
استانداردهای هیأت وجود دارد یا خیر؟ 
از طرفی، این تیم راه حل های جایگزین 
را بررســی کــرده و چنانچــه تدویــن 
اســتاندارد مــورد نیاز باشــد، محدوده 
استاندارد گذاری بالقوه و رویکردهای آن 
را ارزیابی می  کند. اگر اســتانداردگذاری 
دنبال شــود، این پروژه باید به موضوع 
مورد رسیدگی در استانداردگذاری اضافه 
گردد. همچنین چنانچه استانداردگذاری 
ضرورتی نداشــته باشــد، باید مشخص 
شــود که آیا اقدامات دیگری مورد نیاز 
اســت یا خیر؟ عالوه بر این پروژه ها در 
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موضوع های تحقیقاتی مورد اشاره، هیأت 
نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی 
عام به انجــام فعالیت هــای نظارتی در 
سایر بخش ها می پردازد که این اقدام ها 
می تواند بر حسابرسی  ها یا استانداردهای 
هیأت مؤثر باشد )مواردی همچون تقلب 
در گزارشگری مالی، استقالل حسابرس 

و نیز استانداردهای جدید حسابرسی(.
به طــور کلی هیــأت قبــل از اعمال 
تغییرات نسبت به استانداردهای هیأت، 
تغییرهای  بــه  نســبت  نظرات عمومی 
بالقوه را دریافت می کند. رســیدگی به 
تغییرهــای الزم بــرای اســتانداردهای 
هیأت، مســتلزم انجام تحلیل اقتصادی 
و بررســی اثرات بالقوه تغییرات در این 
استانداردها بر حسابرسی شرکت های در 

حال رشد است. 
به روزرســانی استانداردگذاری )شامل 
تحقیق و تدوین اســتاندارد( به  وســیله 
حسابرســان ارشــد انجــام می  شــود. 
استانداردگذاری، تحقیق، مقاالت و جمع 
بندی  های همفکری اعضا و هشــدارهای 
عملی حسابرسی اعضا، از جمله اظهارات 
هیــأت نیســت و ضرورتاً ایــن موارد، 
دیدگاه های هیأت، اعضای هیأت مدیره و 

سایر اعضا را منعکس نمی کند.
عالوه بر این، اعضای هیأت در خصوص 
به کارگیری استانداردهای مصوب هیأت، 
می کنند.  منتشــر  کاربردی  راهنمــای 
در این راهنما، شــرایط درخور توجه و 
جدیدی ارائه می  شــود که حسابرســان 
بتوانند بر اســاس آن ها، حسابرسی  ها را 
مطابق با الزام ها و استانداردهای موجود 
و قواعد هیأت و قوانیــن مربوطه انجام 

دهند.
اســتانداردگذاری هیأت در ارتباط با 
فرآیند )شــامل شناسایی مسائل جاری 
و نوظهور حسابرسی، ایجاد موضوع های 
تحقیقاتی و نیــز کار بر روی پروژه های 
استانداردگذاری( از طریق طیف وسیعی 

از فعالیت ها قابل اجرا است.
 ایــن فعالیت ها شــامل: فعالیت های 
نظارتــی هیــأت، هم فکری با شــورای 

گــروه  و   )SAG2( مشــورتی  دایمــی 
مشورتی ســرمایه گذار )IAG3(، بحث با 
اعضای کمیســیون بورس و اوراق بهادار 
استانداردگذاران  سایر  کار  نتایج  امریکا، 
)از جمله هیــأت اســتانداردهای بیمه 
هیــأت  بین المللــی،  حسابرســی  و 
اســتانداردهای حسابداری مالی و هیأت 
اســتاندارهای بین المللی حســابداری و 

سایر موارد( است. )نگاره ی یک(

تدوین  پروژه ی  اجمالی  بررسی   
استاندارد

1- مدل گزارشــگری حسابرس. 
در می ۲۰۱6، هیــأت به منظور دریافت 
گزارشگری  اســتاندارد  عمومی،  نظرات 
حسابرســی را که برای بار دوم پیشنهاد 
داده شــده بــود، منتشــر کــرد. این 
درخواســت مجدد، پیشنهاد اولیه هیأت 
را که در آگوســت ۲۰۱3 منتشــر شده 
بود، اصالح نمود. در این طرح پیشنهادی 
نیز مــدل مردود/مقبول بــرای گزارش 
حسابرســی بر جای خود باقی است در 
عوض، شکل و محتوای گزارش به منظور 
مربوط تــر و آگاهی دهنده تر بودن برای 

سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان 
از صورت های مالی بروز شــده اســت. 
به طور خاص، گزارش حســابرس شامل 
شــرحی از مسائل حسابرســی انتقادی 
اســت که اطالعات حسابرسی مشخصی 
را درباره ی به چالش کشــیدن، مسائل 
ذهنی و جنبه های پیچیده از حسابرسی 
فراهم می آورد. عــالوه بر این، این طرح 
پیشرفت  هایی  شامل  مجدد،  پیشنهادی 
دیگــر )در درجــه اول پیشــرفت  هایی 
مربوط به شفاف شدن نقش حسابرس و 
مسئولیت  هایی در حسابرسی صورت های 
مالی( و نیز به منظور خواندن ســهل  تر و 

راحت تر گزارش حسابرس است.
مــورد  در  اظهارنظــر  دوره ی 
اســتانداردهای دوباره پیشــنهاد شده ی 
هیــأت و اصالحــات الزم در آن هــا در 
۱5 آگوســت ۲۰۱6 بــه پایان رســید. 
موضوع های مطرح شــده در جلســات 
ماه می ۲۰۱6 )جلســه شورای مشورتی 
دایمی( و مــاه اکتبر ۲۰۱6 )جلســه ی 
گروه مشورتی سرمایه گذاری( مورد بحث 
قــرار گرفت. در نهایــت پیش نویس این 
استانداردها نهایی شد و نیز تصمیم  هایی 

زمان بندیمرحله ی جاریپروژه

مدل گزارشگری حسابرس
در حال تهیه پیش نویس نهایی استاندارد 
و اقدام به انتشار برای اجرایی شدن از 

سوی هیأت نظارت

سه ماهه اول 
سال ۲۰۱7

حسابرسی نمودن برآوردهای 
حسابداری شامل اندازه گیری های 

ارزش منصفانه

در حال تهیه پیش نویس طرح 
پیشنهادی

سه ماهه دوم 
سال ۲۰۱7

استفاده ی حسابرس از کار سایر 
متخصصان

در حال تهیه پیش نویس طرح 
پیشنهادی

سه ماهه دوم 
سال ۲۰۱7

نظارت بر حسابرسان شامل سایر 
حسابرسان

در حال تحلیل پیشنهاد هایی در مورد 
طرح پیشنهادی ارائه شده در تاریخ 
آوریل ۲۰۱6 و تعیین گام های بعدی

جزء اقدام های بعدی در رسیدگی هاتداوم فعالیت 

نگاره ی یک ـ موضوع های مورد بررسی استانداردگذاری
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گرفته شد که اقدامات هیأت نظارت در 
سه ماهه اول سال ۲۰۱7 منتشر گردد. 
در حالی که پیشــنهادهای سال ۲۰۱3 
است  استاندارد حسابرسی جدید  شامل 
بردارنده ی مسئولیت  در  استاندارد  )این 
حسابرس در برابر سایر اطالعات در اسناد 
مشــخصی است که شــامل صورت های 
مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرس 
نسبت به آن است( اما هیأت نظارت این 
مورد را در ۱۱ می ۲۰۱6 مجدد پیشنهاد 
نمی کند. در 3۱ دسامبر سال ۲۰۱6، این 
پروژه به منظور نشان دادن سایر اطالعات 
به موضوع مورد بحــث در هیأت نظارت 

تبدیل شد. 
برآوردهــای  حسابرســی   -2
حسابداری شامل اندازه گیری ارزش 
 ،۲۰۱4 آگوســت   ۱9 در  منصفانــه. 
اجماع  بــه  به منظور رســیدن  هیــأت 
نظــر در مورد مســائل خــاص مربوط 
به حسابرســی برآوردهای حســابداری 
منصفانه(  ارزش  اندازه گیــری  )شــامل 
مقالــه  ای را منتشــر نمود. حسابرســی 
برآوردهــای حســابداری و اندازه گیری 

چالش  موضوع هــای  منصفانــه،  ارزش 
برانگیزی برای حسابرسان هستند. عالوه 
براین، تغییراتی در چارچوب گزارشگری 
مالی در ارتباط با برآوردهای حسابداری 
به وجود آمده و استفاده از ارزش منصفانه 
به عنوان معیــار اندازه گیــری به همراه 
الزامات جدید افشــا در حــال افزایش 
اســت. این مقالــه به توصیــف دیدگاه 
اولیــه ی اعضــا در رابطه با نیــاز بالقوه 
برای تغییــر می پردازد و تجدیدنظرهای 
احتمالــی را در رابطه با اســتانداردهای 
هیــأت ارائه می  دهد. همچنین این اعضا 
عالوه بر رسیدگی به مباحث مطرح شده 
در جلسات شــورای دایمی مشورتی در 
تاریخ هــای اکتبر ۲۰۱4 و ژانویه ۲۰۱5 
و جلسه گروه مشــورتی سرمایه گذاری 
بــه تاریــخ ســپتامبر ۲۰۱5، در حال 
ارزیابی نظرات پاســخ دهندگان هستند. 
از طرف دیگر، این اعضا در حال نظارت 
بر تحــوالت مربــوط به پــروژه هیأت 
بین المللی حسابرســی  اســتانداردهای 
و اطمینان بخشــی )IAASB4( در مورد 
برآوردهــای حســابداری و مالحظــات 

خاص حسابرســی در ارتباط با نهادهای 
مالی هســتند. در نهایــت، این اعضا به 
که   می پردازند  پیشنهادهایی  پیش بینی 
هیأت برای تجدیدنظر عمومی نسبت به 
برآوردهای حسابداری )شامل  استاندارد 
اندازه گیری ارزش منصفانه( در سه ماهه 

دوم سال ۲۰۱7 ارائه می دهند.
3- استفاده ی حســابرس از کار 
متخصصان. در تاریــخ ۲8 می ۲۰۱5، 
هیأت به منظور اظهارنظر عمومی در مورد 
استفاده حسابرس از کار سایر متخصصان، 
بیانیه  ای را منتشر کرد. در سال های اخیر 
و به ویژه بعلت افزایش پیچیدگی معامالت 
تجاری و نیز اطالعاتی که برای به حساب 
گرفتن این معامالت نیاز می شود، استفاده 
حسابرس از کار سایر متخصصان اهمیت 
پیدا کرده اســت. این متخصصان شامل 
اعضای استخدام شده توسط حسابرس و 
اعضای استخدام شده توسط شرکت مورد 
حسابرسی هستند. این مقاله به توصیف 
دیدگاه اولیه ی  اعضا در رابطه با نیاز بالقوه 
برای تغییر می  پــردازد و تجدیدنظرهای 
احتمالــی را در زمینه ی اســتانداردهای 
هیأت ارائــه می دهد. همچنین این اعضا 
عالوه بر رسیدگی به مباحث مطرح شده 
در جلسات شــورای دایمی مشورتی در 
تاریخ های نوامبر و ژوئن ۲۰۱5 و جلســه 
تاریخ  به  گروه مشورتی ســرمایه گذاری 
ســپتامبر ۲۰۱5، در حال ارزیابی نظرات 
پاسخ دهندگان هستند. همچنین این اعضا 
به پیش بینی پیشنهادهایی می پردازند که 
هیأت برای تجدیدنظر عمومی نسبت به 
اســتاندارد استفاده حسابرس از کار سایر 
متخصصان در سه ماهه ی دوم سال ۲۰۱7 
پیشــنهاد می دهد. این پروژه هماهنگ با 
کار روی استاندارد برآوردهای حسابداری 
)شامل اندازه گیری ارزش منصفانه( پیش 

می رود.
حسابرســی  بــر  نظــارت   -4
حسابرسان دیگر. در ۱۲ آوریل ۲۰۱6، 
استاندارد حسابرسی  بهبود  هیأت جهت 
نظارت بر حسابرســی حسابرسان دیگر، 
اصالحاتــی را در بیانیــه عمومی خود و 
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موقعیت هایی  برای  جدید  استانداردهای 
که در آن حســابرس مسئولیت خود را با 
شرکت حسابداری دیگری تقسیم می کند، 
منتشر کرد. با توجه به روابط گسترده ی 
مؤسســه  ها بــا یکدیگر و جهانی شــدن 
ارتباطات، وظایف مؤسسه های حسابداری 
دیگر و حسابرسان اهمیت بیش تری پیدا 

کرده است. 
5- تداوم فعالیت. ارزیابی حسابرس 
ادامه ی حیات  از توانایی شــرکت برای 
فعالیت شناخته می شود  تداوم  به عنوان 
کــه ایــن موضــوع، بخــش مهمی در 
اســتانداردهای هیــأت و قوانین فدرال 
محسوب می شــود. هدف از اجرای این 
پــروژه، ارزیابی این اســت کــه آیا نیاز 
بــه اقدامــات نظارتی )نظیــر تغییر در 
اســتانداردهای هیأت در مــورد ارزیابی 
حســابرس از تداوم فعالیــت، راهنمایی 
پرســنل یا اقدام  های مشــابه( در مورد 
تغییراتی در الزامات حسابداری مربوط و 
نگرانی سرمایه گذاران درباره ی اثربخشی 
گزارش حسابرســی تداوم فعالیت وجود 
دارد یا خیر؟ این پروژه در حال رسیدگی 
به یافته  هایی از شورای دایمی مشورتی و 
گروه مشورتی سرمایه گذاری، مشاهداتی 
از فعالیت های نظارتی هیأت و تحقیقات 
مربوطه است. در میان مدت، با توجه به 
بیانیه ی ۲4۱5 )رســیدگی بــه توانایی 
شــرکت برای ادامه ی حیــات به عنوان 
تــداوم فعالیــت( و بیانیه شــماره ۱3 
حسابرسی(،  اعضای  عملی  )هشدارهای 
الزامــات و راهنمــای کاربــردی برای 
اســتانداردهای  مبنای  بر  حسابرســان 
هیأت فراهم آورده می شود. )نگاره ی دو(

 بررســی اجمالــی پروژه های 
تحقیق

کیفیت.  کنترل  استانداردهای   -1
اســتانداردهای کنترل کیفیت شــامل 
واگذاری و مستندســازی مسئولیت های 
نظارتــی شــرکت )مؤسســه( اســت. 
نواقص شناسایی شــده در بازرسی  های 
هیأت نشــان می  دهد که اصالحاتی در 

شرکت ها  کیفیت  کنترل  سیســتم  های 
نیاز  مورد  حسابرســی(  )مؤسســه  های 
اســت. اعضا در حال بررســی این نکته 
هســتند کــه آیا نیــاز بــرای تغییرات 
اســتانداردهای هیأت در مــورد کنترل 
به  مربوط  اصالحــات  )شــامل  کیفیت 
واگذاری و مستندســازی مسئولیت های 
نظارتی شرکت )مؤسسه(، الزامی است یا 
خیر؟ به موجب این تغییرات، شــرکت ها 
)مؤسســه  ها( برای بهبود سیســتم های 
کنتــرل کیفیت و شناســایی فعاالنه تر 
و نشــان دادن ریســک های محتمل و 
نواقصی که بــه موجب آن هــا کیفیت 
حسابرسی افزایش می  یابد، ملزم به انجام 
این  فعالیت هایــی هســتند. همچنین، 
پروژه در حال رســیدگی به مشاهداتی 
از فعالیت های نظارتی هیأت، استفاده از 
یافته های شورای دایمی مشورتی، گروه 
مشورتی سرمایه گذاری و نیز فعالیت های 
ناظران بین المللی حسابرسی و همچنین 
فعالیت هــای مربوط به هیــأت )به طور 
خاص تحلیل بنیادی شــاخص کیفیت 
حسابرسی( اســت. به عالوه این اعضا در 
حال نظارت بــر تغییر و تحوالت مربوط 
به پروژه هیأت استانداردهای بین المللی 
حسابرســی و اطمینان بخشی در مورد 
فعالیت های  کیفیــت هســتند.  کنترل 
توسعه ای می تواند شامل مقاله مشورتی 
اعضا یا کنفرانس عمومی باشد. همچنین 
بالقوه  تأثیــرات رویکردهای  این پروژه، 
شرکت های  مورد  در  اســتانداردگذاری 
بین المللــی و داخلی کوچک و بزرگ را 

بررسی می  کند. 
2- تغییرات در استفاده از داده ها 
و تکنولوژی در انجام حسابرســی. 
اخیر، پیشرفت  های درخور  در سال های 
داده ها(  )تحلیــل  فنــاوری  در  توجهی 
بوجود آمده است. استفاده ی روزافزون از 
این فناوری های جدید در حسابرســی  ها 
می توانــد تأثیــرات بنیادی بــر فرآیند 
حسابرسی داشــته باشد؛ از جمله مقدار 
اطالعــات موجــود برای حسابرســان، 
قضاوت  های بــا اهمیت انجام شــده از 
ســوی حسابرســان در موارد اضطراری 
شــغل  های  کارگزینــی  و  حسابرســی 
حسابرســی. اعضــا در حــال بررســی 
این موضوع هســتند که آیــا نیاز برای 
راهنمایی یا تغییرات برای استانداردهای 
هیــأت در پرتو اســتفاده بالقوه افزایش 
یافتــه از تکنولوژی های جدید در انجام 
حسابرســی ها وجود دارد یــا خیر؟ این 
پروژه در حال رســیدگی بــه ابزارهای 
جدید مبتنی بر تکنولوژی اســت که در 
حسابرسی ها و تغییرات مربوط به روش 
تحقیقات  شرکت ها،  حسابرسی  شناسی 
دانشگاهی، فعالیت های توسعه ای و سایر 
مــوارد از جمله تدوین اســتانداردهای 

حسابرسی استفاده می شود.  
3- نقش حسابرســان با توجه به 
معیارهای عملکرد  و  اطالعات  سایر 
از  شرکت )شــامل معیارهایی غیر 
در  اســتانداردهای حســابداری(. 
ســال  های اخیر، اســتفاده از معیارهای 
عملکــرد از جمله معیارهــای مالی غیر 

نگاره ی دو ـ موضوع های تحقیق

عنوان پروژه ها

۱- استانداردهای کنترل کیفیت شامل واگذاری مستندسازی مسئولیت های نظارتی شرکت

۲- تغییرات در استفاده از داده ها و فناوری در انجام حسابرسی

3- نقش حســابرس در خصوص سایر اطالعات و معیارهای عملکرد شرکت ها از جمله معیارهایی غیر از 
استانداردهای حسابداری

4- رسیدگی های حسابرس در خصوص عدم تطابق با قوانین و مقررات
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از استانداردهای حسابداری و معیارهای 
قرار  توجــه  مــورد  بســیار  عملیاتــی 
گرفته اســت. این معیارهــا می تواند در 
گزارش های ساالنه ی شرکت، بیانیه های 
ثبت شــده، افشاهای ســود یا در سایر 
ارتباطات نظیر گفت وگو با تحلیل گران و 
اطالعاتی که بر روی وب  سایت شرکت ها 
بارگذاری می شــود، وجود داشته باشد. 
معیارهای عملکرد شــرکت که شــامل 
گزارش ساالنه اســت )به عنوان مثال در 
مباحث مدیریت و تحلیل شــرایط مالی 
و نتایج عملیات(، به عنوان سایر اطالعات 
و یکی از موضوع ها در بیانیه ی شــماره 
۲7۱۰ رسیدگی می شود. بر طبق بیانیه 
۲7۱۰، حســابرس نســبت به "خواندن 
و رســیدگی" به ســایر اطالعــات در 
صورت های مالی مســئولیت دارد. اما در 
حسابرسان  هیأت،  جدید  استانداردهای 
برای اجرای رویه های مربوط به اطالعات 
ارائه شــده در بیانیه های ســود شرکت، 
ســرمایه گذاران  به  مربوط  بیانیه هــای 

و ســایر ارتباطــات نظیــر صحبــت با 
تحلیل گران و ســایر اطالعات وب  سایت 

شرکت، مسئولیتی ندارند.
در آگوســت ۲۰۱3، هیأت به منظور 
افزایش مسئولیت حسابرسان، استاندارد 
جدیــدی را پیشــنهاد کــرد. در پرتو 
پیشــنهادهای دریافــت شــده در این 
طرح پیشنهادی، هیأت در حال ارزیابی 
مجدد این موضوع است که آیا نیاز برای 
اصالح اســتانداردها در این بخش وجود 
دارد یــا خیر و این کــه چگونه می توان 
عملکــرد حســابرس و مســئولیت های 
گزارشــگری مربوط به ســایر اطالعاتی 
که به صورت های مالی حسابرسی شده 
ضمیمه می  شود را تغییر داد. در نهایت، 
هیأت در حال رســیدگی بــه اطالعات 
بااهمیتی اســت کــه در بازار ســرمایه 
به عنــوان معیارهای عملکرد شــرکت ها 
بــوده و اغلب خارج از محــدوده بیانیه 

۲7۱۰ گزارش می  شود. 
بــه نظرات  پــروژه ی تحقیقاتی  این 

دریافت شده در مورد اســتاندارد سایر 
اطالعــات، نظــرات دریافــت شــده از 
شورای دایمی مشورتی و گروه مشورتی 
ســایر  فعالیت هــای  ســرمایه گذاری، 
قانون گذاران و اســتاندارد گذاران مربوط 
به ایــن موضوع، گزارشــات و اطالعات 
در مورد رویه  هــای جاری در این بخش 
و نیز تحقیقات علمی مربوطه رسیدگی 
خواهد کرد. همچنین این اعضا، به منظور 
تحقیق و توسعه ی بیش تر برای دستیابی 
به اطالعــات رویه جاری و نیــاز بالقوه 
برای بهبود مســئولیت  های حســابرس 

برنامه ریزی می کنند. 
به عدم  4- توجــه حســابرس 
انطباق با قوانیــن و مقررات. بیانیه 
غیرقانونی  اعمــال  عنــوان  بــا   ۲4۰5
شــرکت ها، الزام  هایی را منتشر می کند 
که در خصوص رســیدگی حســابرس 
نسبت به اعمال غیرقانونی محتمل است 
که از ســوی شــرکت ها در حسابرسی 
گفتنی  می شود.  انجام  مالی  صورت های 
اســت که این بیانیه از زمان انتشــارش 
باقی مانده  )ســال ۱988( بدون تغییر 
است. از آن زمان، توجه سرمایه گذاران و 
قانون گذاران به تخلفات شرکت از قوانین 
و مقررات افزایش یافته اســت. اعضا در 
حال بررســی این موضوع هستند که آیا 
نیازی برای بهبود ایــن بیانیه به منظور 
فراهــم آوردن مدیریــت بهتــر بــرای 
حسابرســان در مورد مسئولیت هایشان 
با توجــه با اعمــال غیرقانونــی، وجود 
دارد یا خیر؟ این پروژه در حال بررســی 
مشاهداتی از فعالیت های نظارتی هیأت، 
درباره ی  فعالیت هایی  مربوط،  تحقیقات 
سایر قانونگذاران و اســتانداردگذاران و 
نیز اطالعات دریافتی از شــورای دایمی 
مشورتی و گروه مشورتی سرمایه گذاری 
اســت. همچنیــن ایــن اعضــا بــرای 
 تحقیق و توســعه در زمینه ی اطالعات 
دریافتی از سایرین در حال برنامه ریزی 
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