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کیفیت حسابرسی

محبوبه کاظمی
 کارشناس ارشد حسابداری 

دانشگاه فردوسی مشهد

مه مقد
سـهامی عام)1(،  شـرکت های  حسـابداری  بـر  نظـارت  هيـات 
نشـريه  مفهومی دربـاره شـاخص های کيفيـت حسابرسـی)2( را بـرای 
نظرخواهـی عمومی دربـاره محتـوا و اسـتفاده های ممکـن از گروهـی 
از شـاخص های بالقـوه کيفيـت حسابرسـی)3(، منتشـر کـرده اسـت. 
شـاخص ها، پرتفـوی ای بالقـوه از معيارهايـی هسـتند کـه می تواننـد 
بينـش جديـدی را درباره نحـوه ارزيابی کيفيت حسابرسـی ها و نحوه 
دسـتيابی بـه حسابرسـی های باکيفيـت، فراهـم سـازند. شـاخص ها 
ممکـن اسـت همـراه بـا زمينه های کيفـی، دربـاره مباحث بيـن افراد 
عاقه منـد به گزارشـگری مالی و فرآيند حسابرسـی، بـرای نمونه بين 
کميته حسابرسـی و مؤسسـه حسابرسـی، آگاهی ايجاد کنـد. افزايش  
و  اجـرا  برنامه ريـزی حسابرسـی،  به نوبـه خـود، می توانـد  مباحـث، 
ارتباطـات را قوی تـر کنـد. به کارگيـری شـاخص ها، می توانـد رقابـت 
ميـان مؤسسـه های حسابرسـی را بـا تأکيـد بـر کيفيت کار مؤسسـه، 
ارتقـا دهـد و از ايـن راه کيفيـت حسابرسـی را به طورکلـی بيفزايـد. 

مطالب مطرح شده در نشريه، شامل اين موارد است:

1. ماهيت شاخص های بالقوه،
2. سودمندی شاخص های ويژه تشريح شده در نشريه،

3. پيشنهادهايی درباره شاخص های ديگر،
4. استفاده کنندگان بالقوه شاخص ها و

5. رويکـردی بـرای به کارگيری پروژه شـاخص کيفيت حسابرسـی 
در طـول زمان.

ايـن نشـريه، منتشرشـده تـا دربـاره آن نظارتـی دريافـت شـود و 
ميزگردهايـی برگـزار گـردد. طبـق مندرجـات سـايت هيـات ناظر بر 
دراين بـاره   2015 سـال  در  سـهامی عام،  شـرکت های  حسـابداری 
اقداماتی انجام شـده اسـت. هيات اميدوار اسـت سـرانجام، شـاخص ها 
اصـاح شـود و بـه تعـداد کمتـری برسـد کـه قابـل مديريـت و مؤثر 
باشـند. بيست وهشـت شـاخص بالقوه مطرح شـده در نشـريه، در سـه 

گـروه زيـر جـای دارند:
افـراد حرفـه ای حسابرسـی)4(: شـامل معيارهايـی دربـاره، در   .1
دسـترس بـودن)5(، صاحيـت)6( و تمرکز)7( کسـانی که حسابرسـی را 

اجـرا می کننـد.

28 شاخص
 کیفیت حسابرسی

ه چکيد
هیـات نظـارت بـر حسـابداری شـرکت های سـهامی عام، در سـال 2015، نشـریه ای مفهومـی را درباره 
شـاخص های کیفیت حسابرسـی منتشـر کرده اسـت. در نشـریه یادشـده، 28 شـاخص برای کیفیت 
حسابرسـی مطرح شـده و برای نظرخواهی عمومی منتشرشـده اسـت. شـاخص های کیفیت حسابرسی 
در سـه گـروه، شـاخص های مربـوط بـه افـراد حرفـه ای حسابرسـی، فرآینـد حسابرسـی و نتایـج 
حسابرسـی طبقه بندی شـده اند. متـن نشـریه 61 صفحـه اسـت کـه این نوشـتار، ترجمـه بخش هایی 
از آن اسـت. بنابرایـن، به اختصـار مطالبـی درباره نشـریه یادشـده، شـاخص های کیفیت حسابرسـی، 

اسـتفاده کنندگان از شـاخص ها و اطالعـات موردنیـاز بـرای محاسـبه شـاخص ها ارائه شـده اسـت.

عبداله آزاد
دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه 

فردوسی مشهد و حسابدار رسمی
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2. فرآينـد حسابرسـی)8(: شـامل معيارهايی دربـاره، فضای اخاقی 
حاکـم و رهبری)9(، مشـوق ها)10( و اسـتقال)11( مؤسسـه حسابرسـی، 

توجـه به زيرسـاخت)12( و سـابقه نظـارت و اصاح)13( اسـت.
مالـی)15(، کنتـرل  نتايـج حسابرسـی)14(: شـامل صورت هـای   .3
داخلـی)16(، تـداوم فعاليـت)17(، ارتباطـات بيـن حسابرسـان و کميته 

حسابرسـی)18( و اجبـار و دادخواهـی)19( اسـت.
بيست وهشـت شـاخص کيفيـت حسابرسـی، به طـور خاصـه در 

جـدول 1 ارائـه  شـده اسـت.

باور  اين  بر  سهامی عام  شرکت های  حسابداری  بر  نظارت  هيات 
است که استفاده کنندگان اوليه بالقوه شاخص های کيفيت حسابرسی، 
کميته های حسابرسی، مؤسسه های حسابرسی، سرمايه گذاران و هيات 
قانون گذاران(  ساير  )و  سهامی عام  شرکت های  حسابداری  بر  نظارت 
هستند. استفاده کنندگان اوليه بالقوه و دامنه استفاده از شاخص های 
باشد.   2 جدول  شرح  به  می تواند  به طور خاصه  حسابرسی،  کيفيت 
استفاده کنندگان ديگر شاخص های کيفيت حسابرسی، می تواند شامل 

مديريت شرکت، مطبوعات تجاری، دانشگاهيان و عامه باشند.

جدول1: 28 شاخص بالقوه كيفيت حسابرسی

اهرم كاركنان 1

در دسترس بودن

افراد حرفه ای 
 حسابرسی

ميزان كار شريک 2

ميزان كار مديران و كاركنان 3

منابع فنی حسابداری و حسابرسی 4

افراد دارای مهارت يا دانش تخصصی 5

تجربه كاركنان حسابرسی 6

صالحيت

مهارت كاركنان حسابرسی در صنعت 7

8 گردش كاركنان حسابرسی

مقدار كار حسابرسی متمركزشده در مراكز خدمات 9

ساعات آموزش به ازای هر حسابرس حرفه ای 10

ساعات حسابرسی و زمينه های ريسک 11
تمركز

تخصيص ساعات حسابرسی به مراحل حسابرسی 12

نتايج زمينه يابی )پيمايش( مستقل از كاركنان مؤسسه 13 فضای اخالقی حاكم و رهبری

 فرآيند
حسابرسی

رتبه بندی كيفيت و پاداش 14
مشوق ها

حق الزحمه های حسابرسی، تالش و ريسک صاحب كار 15

رعايت الزامات استقالل 16 استقالل

سرمايه گذاری در زيرساخت پشتيبان حسابرسی باكيفيت 17 زيرساخت

نتايج بررسی كيفيت در داخل مؤسسه 18

نتايج بازرسی های هيات نظارت بر حسابداری شركت های سهامی عامنظارت و اصالح 19

آزمون صالحيت فنی 20

فراوانی و اثر تجديد ارائه صورت های مالی به دليل اشتباه ها 21

صورت های مالی

 نتايج 
حسابرسی

تقلب و ساير تخلف های گزارشگری مالی 22

استنتاج كيفيت حسابرسی از معيارهای كيفيت گزارشگری مالی 23

گزارشگری به موقع ضعف های كنترل داخلی 24 كنترل داخلی

گزارشگری به موقع موضوعات تداوم فعاليت 25 تداوم فعاليت

نتايج زمينه يابی های مستقل از اعضای كميته حسابرسی 26 ارتباطات بين حسابرسان و كميته حسابرسی
 موضوعات مطرح در اقدامات اجرايی هيات نظارت بر حسابداری شركت های سهامی عام 

و كميسيون اوراق بهادار و بورس 27
اجبار و دادخواهی

موضوعات مطرح در دادخواهی خصوصی 28
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نشـريه،  منـدرج در  اطاعـات شـاخص های کيفيـت حسابرسـی 
می آيـد.  دسـت  بـه  حسابرسـی  مؤسسـه های  از  همـه،  از  مهم تـر 
داده هـای 19 تـا از 28 شـاخص بالقـوه، می توانـد تنهـا از مؤسسـه ها، 
داده هـای 8  و  کارکنـان  از  مسـتقل  زمينه يابـی  از  مـورد،  يـک  در 
شاخص )شـاخص های نتايج حسابرسـی، 21 تـا 28( از منابع عمومی و 
زمينه يابـی از اعضای کميته حسابرسـی به دسـت می آينـد. در ادامه، 

هريـک از شـاخص ها به اختصـار ارائـه می شـود.

حسابرسی حرفه ای  افراد 
 در دسترس بودن

1. اهـرم کارکنـان)20(: شـاخص اهـرم کارکنـان، زمـان کارکنان 
ارشـد مجـرب را نسـبت بـه حجـم کار حسابرسـی تحت سرپرسـتی 

انـدازه می گيرد. آن هـا 
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

تخصيص  قابل  ساعات  نسبت  الف. 
يک  برای  حسابرسی)21(  شريک 
تمام  تخصيص  قابل  ساعات  به  كار، 

كاركنان ديگر حسابرسی.
تخصيص  قابل  ساعات  نسبت  ب. 
كار  يک  برای  حسابرسی  شريک 
مدير  تخصيص  قابل  ساعات  به 

حسابرسی يک كار.
پ.نسبت ساعات قابل تخصيص مدير 
ساعات  به  كار،  يک  برای  حسابرسی 
قابل تخصيص تمام كاركنان پايين تر 

از رده مديريت در يک كار

تخصيص  قابل  ساعات  نسبت  الف. 
قابل  ساعات  به  مؤسسه،  شركای 
ديگر  كاركنان  تمام  تخصيص 

حسابرسی
تخصيص  قابل  ساعات  ب.نسبت 
قابل  ساعات  به  حسابرسی  شركای 
تخصيص مديران مؤسسه حسابرسی

تخصيص  قابل  ساعات  پ.نسبت 
مديران مؤسسه حسابرسی به ساعات 
قابل تخصيص تمام كاركنان پايين تر 

از رده مديريت

2. میزان کار شـریک)22(: شـاخص ميزان کار شـريک، داده هايی 
را دربـاره سـطح کاری کـه شـريک کار حسابرسـی نسـبت بـه آن 
مسـئول اسـت و ميزان ادعاها )خواسـته ها( نسـبت به توجه او، فراهم 
می کنـد. حجـم سـنگين کار می توانـد حـواس شـريک کار را از توجه 

کافـی و متمرکـز بـر يک کار حسابرسـی پـرت کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الـف. سـاعات قابـل تخصيـص مديريـت 
تمـام  بـرای  كار  شـريک  توسـط   شـده 
سـال  در  خـاص  و  عـام  صاحـب كاران 
جـاری )برنامه ريزی شـده( و سـال پيـش 

)واقعـی(.
تعداد  و  عام  صاحب كاران  ب.تعداد 
صاحب كاران خاص كه حسابرسی آن ها 
توسط شريک حسابرسی كار مديريت شده 
بررسی  شريک،  كه  حسابرسی هايی  و 
كنترل كيفيت آن ها را انجام داده است. 
جاری  سال  تقويمی برای  سال  پايان  به 
)برنامه ريزی شده( و سال پيش )واقعی( 

توجه نماييد.
پ. درصد كاركرد شركای كار حسابرسی 
و  )برنامه ريزی شده(  جاری  سال  برای 
سال پيش )واقعی(. درصد كاركرد)23(  
تخصيص  قابل  ساعات  با  برابراست 

تقسيم  بر ساعات واقعی.

تخصيص  قابل  ساعات  ميانگين  الف. 
شركت های  حسابرسی  كارهای 
شركا  توسط  مديريت شده  سهامی عام 
عمومی و  صاحب كاران  تمام  برای 
خصوصی سال جاری )برنامه ريزی شده( 

و سال پيش )واقعی(.
كارهای  در  كاركرد شركا  ميانگين  ب. 
سال  برای  سهامی عام  شركت های 
جاری )برنامه ريزی شده( و سال پيش 

)واقعی(.

3. میـزان کار مدیـران و کارکنـان)24(: اين شـاخص، اطاعاتی 
را دربـاره ميـزان کار مديـران و کارکنان حسابرسـی فراهـم می کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

حسابرسی،  كاركنان  و  مديران  برای 
به ترتيب:

جـاری  سـال  كاركـرد  درصـد  الـف. 
پيـش  سـال  و  )برنامه ريزی شـده( 

)واقعـی(.
هفتگی  كار  ساعات  ب.ميانگين 
اندازه گيری شده از روز پس از پايان 
سال مالی صاحب كار تا تاريخ اظهارنظر 
حسابرس، برای تمام كارها و بر اساس 

سطوح كاركنان.

الف. ميانگين درصد كاركرد مديران 
و كاركنان حسابرسی، به ترتيب.

تخصيص  قابل  ساعات  ميانگين  ب. 
در  حسابرسی  كاركنان  و  مديران 
)مانند  سال  مختلف  دوره های  طول 

دوره های اوج كار حسابرسی(.

جدول 2: استفاده كنندگان اوليه بالقوه و دامنه استفاده از شاخص های كيفيت حسابرسی

استفاده های بالقوه )تصميماتی كه شاخص های كيفيت حسابرس می تواند بر آن ها مؤثر باشد(استفاده كنندگان بالقوه از شاخص های كيفيت حسابرسی

كميته های حسابرسی

ارزيابی ريسک گزارشگری و كيفيت حسابرسی

حفظ حسابرسان و جبران خدمات آن ها

نظارت بر حسابرسان

مؤسسه های حسابرسی

ارزيابی و مديريت ريسک

بهبود تالش های كنترل كيفيت و درنهايت كيفيت حسابرسی

شناسايی علل ريشه ای نقص های حسابرسی و اصالح ضعف ها

سرمايه گذاران
ارزيابی ريسک گزارشگری

انتخاب سهام

 هيات نظارت بر حسابداری شركت های سهامی عام 
)و ساير قانون گذاران(

اطالع رسانی سياست گذاری

كمک به پروژه های علل ريشه ای و كنترل كيفيت حسابرسی

تحريک بحث عمومی درباره كيفيت و تقاضای بازار برای آن
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هرچـه حجم کار بيشـتر باشـد؛ ريسـک اينکـه ممکن اسـت کارکنان 
بـرای اجـرای روش هـای حسابرسـی ضـروری و مناسـب و اجـرای سـاير 
مراحـل ايجادکننـده حسابرسـی باکيفيـت، زمان کافی نداشـته باشـند؛ 
افزايـش می يابـد. حجـم سـنگين کار ممکـن اسـت بجـای اطمينـان از 
اثربخشـی روش هـای حسابرسـی و سرپرسـتی اعضـای تـازه کار گـروه 
حسابرسـی، موجـب فشـار بـه کارکنـان بـرای تمرکز بيشـتر بـر کارايی 
روش های حسابرسـی شـود. در به کارگيری اين شـاخص، در مؤسسه های 
حسابرسـی کوچـک، اندازه گيری هـا می تواند بر مبنای هر شـخص انجام 
شـود؛ اما در مؤسسـه های بزرگ، می تواند بر مبنای ميانگين انجام شـود.

4. منابـع فنـی حسـابداری و حسابرسـی)25(: اين شـاخص، 
سـطح کارکنـان اصلـی مؤسسـه )يـا سـاير منابـع بـکار گرفته شـده 
توسـط مؤسسـه( در دسـترس بـرای ايجـاد گروه هـای کاری را بـراي 
مشـاوره دربـاره موضوعـات پيچيـده، غيرعـادی يـا ناآشـنا و ميزانـی 
اندازه گيـری می کنـد کـه آن هـا در يـک کار خـاص بـکار رفته انـد.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

منبـع  تخصيـص  قابـل  سـاعات  الـف. 
كل  از  درصـدی  به عنـوان   )26( فنـی 

حسابرسـی. كار  هـر  سـاعات 

يا  مؤسسه)27(  ملی  دفتر  اندازه  الف. 
ساير منابع فنی حسابرسی)28( به عنوان 
با  حسابرسی،  كاركنان  كل  از  درصدی 
برابر  به صورت  اندازه گيری  از  استفاده 
به حساب  برای  تمام  وقت)29(  سازی 
گرفتن افرادی كه بخشی از زمان خود را 

به مسائل فنی اختصاص می دهند.

5. افـراد دارای مهـارت یـا دانـش تخصصـی)30(: اين شـاخص، 
اسـتفاده از افـراد دارای مهـارت يـا دانـش تخصصـی را، به غيـراز کارکنان 
حسـابداری و حسابرسـی اندازه گيری می کند که در شـاخص شماره چهار 
به عنـوان منابـع فنی حسـابداری و حسابرسـی آمده اند؛. ايـن افراد ممکن 

اسـت کارکنان مؤسسـه باشـند يا توسـط مؤسسـه بکار گرفته شـوند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

توسط  تخصيص  قابل  ساعات  الف. 
افراد دارای مهارت يا دانش تخصصی 
آمده  به حساب  موارد  )به استثنای 
شاخص  در  فنی  منابع  به عنوان 
تخصص  با  هم  و  درمجموع  هم   ،)4
از  درصدی  به عنوان  خاص  كاربردی 
سال  تخصيص  قابل  كار  ساعات  كل 
جاری )برنامه ريزی شده( و سال پيش 

)واقعی( هر كار.

الـف. سـاعات قابـل تخصيـص افـراد 
تخصصـی  دانـش  يـا  مهـارت  دارای 
آمـده  به حسـاب  مـوارد  )به اسـتثنای 
شـاخص  در  فنـی  منابـع  به عنـوان 
4(، هـم درمجمـوع و هـم بـا تخصـص 
كاربـردی خـاص به عنـوان درصـدی از 
كل سـاعات كار قابـل تخصيص واقعی 

مؤسسـه.

صالحيت  
6. تجربه کارکنان حسابرسـی)31(: اين شـاخص، سـطح تجربه 
اعضـای گـروه يـک کار خـاص و ميانگيـن وزنـی تجربـه کل کارکنان 

مؤسسـه را اندازه گيـری می کنـد.
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

كاركنــان  مديــران،  شــركا،  بــرای 
كنتــرل   و  متخصصــان  حسابرســی، 

كار)32(: كيفيــت  كننــدگان  
الف. تعداد سال های تجربه در يک كار.

انجـام  وظيفـه  سـال های  تعـداد  ب. 
كاركنـان. كنونـی  سـطح  و  كنونـی 

پ.تعداد سال های تجربه در:
1. اين مؤسسه و 2. حرفه حسابرسی.

كاركنان  تمام  تجربه  ميانگين  الف. 
حسابرسی.

تجربه  سال های  وزنی  ميانگين  ب. 
شركا، مديران، كاركنان حسابرسی و 

متخصصان )به ترتيب(.

7. مهـارت کارکنان حسابرسـی در صنعت)33(: اين شـاخص، 
مهـارت اعضای ارشـد گروه حسابرسـی و همچنين، متخصصـان)34(را 

در صنعـت مـورد فعاليت شـرکت، اندازه گيـری می کند.
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

تجربه  انباشته  سال های  تعداد  الف. 
شركا، مديران حسابرسی، متخصصان 
به  كار،  كيفيت  كنترل كنندگان  و 
شركت  به  مربوط  صنعت  در  ترتيب 

سهامی عام)35( حسابرسی شده.

ندارد

8. گـردش کارکنـان حسابرسـی)36(: ايـن شـاخص، گـردش، 
يعنـی انتقـال بـه سـاير کارهـای مؤسسـه يـا انتقـال به مؤسسـه های 
را  مؤسسـه  سـطح  در  کلی تـر  به صـورت  يـا  کار  سـطح  در  ديگـر، 

می کنـد. اندازه گيـری 
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

مديران،  شركا،  درصد  الف. 
و  متخصصان  حسابرسی،  كاركنان 
سال های  كار  كيفيت  كنترل كنندگان 
پيش )به ترتيب( كه مؤسسه را ترک 
كار حسابرسی ديگری  به  يا  كرده اند 

در مؤسسه مشغول شده اند.

كاركنان  مديران،  شركا،  درصد  الف. 
ترتيب(  )به  متخصصان  و  حسابرسی 
كه در 12 ماه پيش مؤسسه را ترک 
كرده اند يا كار حسابرسی در مؤسسه 

را ترک كرده اند.

9. مقدار کار حسابرسی متمرکزشـده در مراکز خدمات )37(: اين 
شـاخص، درجه تمرکز کار حسابرسـی)38( توسـط مؤسسـه حسابرسی 

در مراکـز خدمـات را اندازه گيـری می کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الف. درصدی از كل يک كار حسابرسی 
كه  تخصيص(  قابل  ساعات  )ازنظر 
اجرای آن بر اساس تمركز به مراكز 

خدمات منتقل شده است.

الف. درصدی از كار حسابرسی )ازنظر 
ساعات قابل تخصيص( كه اجرای آن 
خدمات  مراكز  به  تمركز  اساس  بر 

منتقل شده است.

ميـزان کار حسابرسـی منتقل شـده بـه مراکـز خدماتـی، می توانـد 
عنصری مهم در کيفيت حسابرسـی باشـد. تمرکز کار حسابرسـی در 
مراکـز خدمـات داخـل و خارج از کشـور، حوزه جغرافيايی مسـئوليت 
سرپرسـتی و بررسـی شـرکای حسابرسـی را گسـترده می کنـد. ايـن  
تمرکـز، می توانـد اثر مثبت داشـته باشـد و کار حسابرسـی در دسـت 
افـرادی متمرکز شـود کـه در آن فرآينـد خاص ماهرنـد. بدين ترتيب 
کارکنـان باتجربه تـر کار حسابرسـی ممکـن اسـت بـرای تمرکـز بـر 
زمينه هـای پيچيده تـر يـا قضاوتی تـر کار، آزاد شـوند. از سـوی ديگر، 
ممکـن اسـت تمرکز، ريسـک ارتبـاط ناکافی يا غير مؤثـر بين اعضای 
گـروه حسابرسـی را ايجـاد کنـد و بـرای سرپرسـتی مؤثـر کارکنـان، 
به ويـژه کارکنـان تـازه کار موانعـی ايجاد کنـد. متمرکز کـردن، ممکن 
اسـت بـرای حسابرسـان تـازه کار ايـن محدوديـت را ايجـاد کنـد کـه 
آن هـا در معرض روش های بنيادی حسابرسـی، قـرار نگيرند و توانايی 
مؤسسـه بـرای آمـوزش آن روش هـا بـه کارکنـان کاهش يابـد و مدل 
آمـوزش کارکنـان حسابرسـی را کـه به طـور تاريخی )در طـول زمان( 
شـکل گرفته، ضعيـف کنـد. باوجود بحـث درباره تمرکز، اين شـاخص 
می توانـد دراين بـاره بصيـرت ايجاد کند کـه کدام وظايف حسابرسـی 

می توانـد در مراکـز خدمـات متمرکـز شـود )يا متمرکز هسـت(.
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10. سـاعات آمـوزش بـه ازای هر حسـابرس حرفـه ای)39(: 
ايـن شـاخص بـر سـاعات آمـوزش مربـوط )شـامل آمـوزش صنعـت 
مؤسسـه،  گروه هـای  همـه  و  حسابرسـی  گـروه  اعضـای   خـاص( 

متمرکز است.
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

آمــوزش  ســاالنه  ســاعات  الــف. 
صنعــت  و  حسابرســی  حســابداری، 
مديــران،  شــركا،  بــرای  خــاص 
متخصصــان  حسابرســی،  كاركنــان 
بــه  كار،  كيفيــت  كنترل كننــدگان  و 

ترتيــب.
اسـتقالل  آمـوزش  سـاعات  جمـع  ب. 
و اخـالق)40( بـرای گروه هـای كاركنـان 

الـف در  نوشته شـده 

الف. ميانگين سـاعات ساالنه آموزش 
صنعـت  و  حسابرسـی  حسـابداری، 
بـرای  هـم  و  درمجمـوع  هـم  خـاص، 
شـركا، مديـران، كاركنان حسابرسـی، 
متخصصـان و كنترل كننـدگان كيفيت 

كار، بـه ترتيـب.
ب. ميانگين سـاعات آموزش استقالل 
كاركنـان  گروه هـای  بـرای  اخـالق  و 

نوشـته  شـده در الـف

تمركز  
ايـن  ریسـک)41(:  زمینه هـای  و  حسابرسـی  سـاعات   .11
شـاخص، زمـان صرف شـده توسـط اعضای گـروه حسابرسـی را روی 
تمـام سـطوح زمينه هـای ريسـک کـه طـی برنامه ريـزی حسابرسـی 

می کنـد. اندازه گيـری  شناسايی شـده،  مؤسسـه  توسـط 
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الــف. كل ســاعات قابــل تخصيــص 
تفکيــک  بــه  ســاعات  درصــد  و 
زمينه هــای ريســک عمــده بــه ترتيــب 
كاركنــان  مديــران،  شــركا،  بــرای 
فنــی  منابــع  كاركنــان  حسابرســی، 
حســابداری و حسابرســی، متخصصــان 
ــرای  ــت كار، ب ــدگان كيفي و كنترل كنن
و  )برنامه ريزی شــده(  جــاری  ســال 

ســال پيــش )واقعــی(.

الـف. ميانگيـن سـاعات قابل تخصيص 
زمينه هـای  تفکيـک  بـه  و  به طوركلـی 
ريسـک عمـده به ترتيـب برای شـركا، 
مديران، كاركنان حسابرسـی، كاركنان 
منابـع فنـی حسـابداری و حسابرسـی، 
متخصصـان و كنترل كننـدگان كيفيت 
تفکيـک  بـه  حسـابرس ها  بـرای  كار، 
صنعـت و بـرای سـال پيـش )واقعی(.

12. تخصیص سـاعات حسابرسی به مراحل حسابرسـی )42(: اين 
شـاخص، تاش و نيروی انسـانی اختصاص داده شـده بـه برنامه ريزی، 

اجـرای کار و تکميـل حسابرسـی را اندازه گيری می کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الــف. ســاعات كار قابــل تخصيــص 
)برنامه ريزی شــده(  جــاری  ســال 
و ســال پيــش )واقعــی( بــرای هــر 
يــک از مراحــل حسابرســی )يعنــی 
اجمالــی  بررســی های  برنامه ريــزی، 
فصلــی، حسابرســی ضمنــی، پايــان 
كار تــا تاريــخ انتشــار گــزارش و پــس 
از انتشــار گــزارش تــا تاريــخ تکميــل 
مستندســازی حسابرســی( بــه ترتيب 
كاركنــان  مديــران،  شــركا،  بــرای 
فنــی  منابــع  كاركنــان  حسابرســی، 
حســابداری و حسابرســی، متخصصــان 

كار. كيفيــت  كنترل كننــدگان  و 

الــف. درصــد ســاعات صــرف شــده 
برنامه ريــزی،  بــرای  ترتيــب  بــه 
فصلــی،  اجمالــی  بررســی های 
تــا  كار  پايــان  ضمنــی،  حسابرســی 
از  پــس  و  گــزارش  انتشــار  تاريــخ 
انتشــار گــزارش تــا تاريــخ تکميــل 
مستندســازی حسابرســی بــه ترتيــب 
كاركنــان  مديــران،  شــركا،  بــرای 
فنــی  منابــع  كاركنــان  حسابرســی، 
حســابداری و حسابرســی، متخصصــان 

كار. كيفيــت  كنترل كننــدگان  و 

کيفيت حسابرسـی تـا حدودی بـه برنامه ريزی و مديريت مناسـب 
و شـيوه تخصيـص سـاعات کل حسابرسـی به سـاخت فرآينـد موفق، 
بسـتگی دارد. ميـزان زمـان تخصيص يافته به برنامه ريزی حسابرسـی، 
می توانـد حياتـی باشـد. اينکـه چـه کسـی در فرآينـد برنامه ريـزی 

مشـارکت دارد نيـز به همـان اندازه اهميـت دارد.

حسابرسی فرآیند 
 فضای اخالقی حاكم و رهبری

کارکنـان  از  مسـتقل  )پیمایـش(  زمینه یابـی  نتایـج   .13
مؤسسـه)43(: ايـن شـاخص، فضـای اخاقـی حاکـم مؤسسـه را بـا 

می کنـد. اندازه گيـری  زمينه يابـی)44(  ابـزار  از  اسـتفاده 
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

ندارد

به صورت  و  مستقل  زمينه يابی  الف. 
پيشين  و  كنونی  كاركنان  از  ناشناس 
حاكم،  اخالقی  فضای  درباره  مؤسسه 
و  آموزش  و  سرپرستی  كيفيت 
مطلوب  محيط  مؤسسه،  كه  ميزانی 
موضوعات  درباره  گفت وگو  برای  را 
بالقوه فراهم می سازد و مروج ترديد 
حرفه ای است و به آن پاداش می دهد.

مشوق ها  
14. رتبه بنـدی کیفیت و پاداش)45(: اين شـاخص، همبسـتگی 
رابطـه  و  پـاداش  افزايـش  و  بـاال  کيفيـت  رتبه بنـدی  بيـن  بالقـوه 
مقايسـه ای بيـن رتبه بندی کيفيـت پايين و افزايش يـا کاهش پاداش 

اندازه گيـری می کنـد. را 

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

ندارد

الف. درصد شركا و مديران )به ترتيب( 
فوق العاده  عملکرد  رتبه بندی  دارای 
)استثنايی( )46( در كيفيت حسابرسی )47(.
ب. درصد شركا و مديران )به ترتيب( 
كه  فوق العاده  رتبه بندی  دارای 
افزايش پاداش بيشتر از ميانگين را 

دريافت كرده اند.
پ.درصد شركا و مديران )به ترتيب( 

دارای رتبه بندی كيفيت پايين )48(.
ث. ميانگين درصد افزايش يا كاهش 
پاداش به ترتيب برای شركا و مديران، 

دارای رتبه بندی كيفيت پايين.

مقايسـه رتبه بنـدی داخلـی کيفيـت در مؤسسـه و سـطوح پاداش، 
می توانـد نشـانه ای مهـم از ارزشـی باشـد کـه مؤسسـه بـرای کيفيت 
قائـل اسـت. برقـراری رابطه بين پـاداش و کيفيت، می تواند شـواهدی 
قـوی دربـاره تعهد مؤسسـه به هـدف ايجـاد کند و مشـوق هايی قوی 

بـرای کارکنان ايجـاد نمايد.

ریسـک  و  تـالش  حسابرسـی،  حق الزحمه هـای   .15
صاحـب کار)49(: اين شـاخص، بصيرتی را دربـاره رابطه بين حق الزحمه 
يا سـاعات هر کار حسابرسـی يا مؤسسـه و سـطوح ريسـک صاحب کار 

فراهـم می کنـد.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الـف. درصـد تغييـر نسـبت بـه سـال 
پيـش در 

1. حق الزحمه های حسابرسی، و 
و  شـركا  تخصيـص  قابـل  سـاعات   .2
بـه  توجـه  بـا  ترتيـب(،  )بـه  مديـران 
صاحب كارانـی كـه توسـط مؤسسـه پر 

شـده اند. شـناخته   ريسـک 

سال  به  نسبت  تغيير  درصد  الف. 
از  حسابرسی  درآمد  كل   .1 در  پيش 
صاحب كارانی كه شركت سهامی عام)50( 
تخصيص  قابل  ساعات   .2 و  هستند؛ 
توجه  با  ترتيب(،  )به  مديران  و  شركا 
شركت  كه  صاحب كارانی  درصد  به 
سهامی عام هستند و توسط مؤسسه پر 

ريسک شناخته  شده اند.
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ل استقال  
16. رعایـت الزامات اسـتقالل)51(: اين شـاخص، عناصر مختلف 
آمـوزش اسـتقال و برنامـه نظارت)52( بر اسـتقال و اهميت تخصيص  

يافتـه به آن برنامـه را اندازه گيـری می کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

كار  هـر  كاركنـان  درصـد  الـف. 
بررسـی های  مـورد  كـه  حسابرسـی 
مؤسسـه  كاركنـان  اسـتقالل  رعايـت 

. نـد فته ا گر ر ا قر
ب. ميانگيـن سـاعات آمـوزش اجباری 
گـروه  عضـو  هـر  ازای  بـه  اسـتقالل 

حسابرسـی.

الف. درصد كاركنان مؤسسـه كه مورد 
بررسـی های سـاالنه رعايـت اسـتقالل 

كاركنـان مؤسسـه قرارگرفته اند.
ب. ميانگين سـاعات آمـوزش اجباری 
بـه  از  يـک  هـر  ازای  بـه  اسـتقالل 
ترتيـب، كاركنـان حسابرسـی و سـاير 
كاركنـان حرفـه ای مؤسسـه كـه تحت 
اوراق  كميسـيون  اسـتقالل  قوانيـن 
بهـادار و بـورس)53( قـرار دارند )چه 
درگيـر كارهـای حسابرسـی مؤسسـه 

باشـند؛ چـه نباشـند(.
حسابرسـی  كارهـای  درصـد  پ. 
كيفيـت  كنتـرل  بررسـی  موضـوع 
رعايـت  بابـت  كـه  مؤسسـه  داخلـی 

سـاالنه. به صـورت  اسـتقالل، 
ت. ميـزان سـرمايه گذاری در حمايـت 
متمركـز از رعايـت الزامـات اسـتقالل 
 100 هـر  ازای  بـه  آن،  كنتـرل  و 
كـه شـركت سـهامی عام  صاحـب كاری 
دارای  مؤسسـه های  )بـرای  باشـند 
500 صاحب كار شـركت سـهامی عام(.

شـركت  صاحـب كاران  درصـد  ث. 
سـهامی عام كـه به دليل نقض اسـتقالل 

دسـت  رفته انـد. از 

ساخت زیر   
17. سـرمایه گذاری در زیرسـاخت پشـتیبان حسابرسـی 
مبالـغ سـرمايه گذاری شـده توسـط  ايـن شـاخص،  باکیفیـت)54(: 
مؤسسـه حسابرسـی در افـراد، فرآينـد و فنـاوری بـرای پشـتيبانی از 

اندازه گيـری می کنـد. مبانـی حسابرسـی باکيفيـت را 
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

از  درصـدی  سـرمايه گذاری  الـف. 
درآمـد هـر كار حسابرسـی در گـروه 

حسابرسـی.

از  درصدی  سرمايه گذاری  الف. 
درآمد مؤسسه در حرفه حسابرسی.

اصالح و  نظارت   
18. نتایـج بررسـی کیفیـت در داخـل مؤسسـه)55(: ايـن 
شـاخص، شـامل اطاعاتـی اسـت دربـاره بررسـی داخلـی کيفيت که 

توسـط هـر مؤسسـه حسابرسـی اجـرا می شـود.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الـف. نتايـج هرگونـه بازرسـی داخلـی 
كيفيت)56( حسابرسـی های صاحب كار، 
وجـود(  صـورت  )در  تعـداد  شـامل 
نقص هـای حسابرسـی دارای اهميـت 
مشـابه يافته هـای »بخـش يـک« نتايج 
بازرسـی هيـات نظـارت بر حسـابداری 

سـهامی عام)57(. شـركت های 

حسابرسی های  درصد  الف. 
بازرسی  كه  سهامی عام  شركت های 

داخلی كيفيت شده اند.
يک  دارای  بازرسی های  درصد  ب. 
نقص حسابرسی دارای اهميت مشابه 
نظارت  هيات  يک«  »بخش  يافته های 
بر حسابداری شركت های سهامی عام.

پ. درصد بازرسی های دارای بيش از 
يک نقص حسابرسی.

بـر حسـابداری  نظـارت  بازرسـی های هیـات  نتایـج   .19
شـرکت های سـهامی عام)58(: اين شـاخص، شـامل اطاعاتی است 
دربـاره نتايـج بازرسـی های هيـات نظارت بر حسـابداری شـرکت های 

سـهامی عام از کار حسابرسـی يـا مؤسسـه حسابرسـی.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الـف. نتايـج هرگونـه بازرسـی هيـات 
شـركت های  حسـابداری  بـر  نظـارت 
حسابرسـی های  از  سـهامی عام 
همچنيـن  و  حسابرسـی  صاحـب كار 
يافتـه  هرگونـه  ماهيـت  و  تعـداد 
تعيين شـده در »بخـش يـک« هيـات 
شـركت های  حسـابداری  بـر  نظـارت 

. م می عا سـها

الف. تعـداد و درصد حسابرسـی های 
بازرسی شـده توسـط هيـات نظارت بر 
سـهامی عام  شـركت های  حسـابداری 
كـه منجـر بـه يـک »يافته بخـش يک« 

شـده است.
حسابرسی های  درصد  و  تعداد  ب. 
بر  نظارت  هيات  توسط  بازرسی شده 
حسابداری شركت های سهامی عام كه 
بخش  »يافته  يک  از  بيش  به  منجر 

يک« شده است.
حسابرسی های  درصد  و  تعداد  پ. 
بر  نظارت  هيات  توسط  بازرسی شده 
حسابداری شركت های سهامی عام كه 
منجر به تجديد ارائه )59( شده است.
تاريخ های  و  ماهيت  تعداد،  ت. 
در  كه  كيفيت  كنترل  كاستی های 
بازرسی  گزارش های  دو«)60(  »بخش 
هيات نظارت بر حسابداری شركت های 
سهامی عام مطرح شده اند )و تاريخ های 
در  وجود،  صورت  در  آن ها(  انتشار 
تالش های  درباره  اطالعاتی  با  تركيب 

بعدی مؤسسه برای اصالح آن.

دنبـال  بـه  شـاخص،  ايـن  فنـی)61(:  صالحیـت  آزمـون   .20
ميـزان  و  مؤسسـه  کارکنـان  فنـی  صاحيـت  سـطح  اندازه گيـری 
موفقيـت تاش هـا بـرای بـاال نگه داشـتن سـطح صاحيـت اسـت.

مؤسسـه های حسابرسـی تشـخيص داده انـد که در محيـط تجاری 
و مالـی کـه به سـرعت در حـال دگرگونی اسـت؛ صاحيـت فنی برای 
حفـظ کيفيـت ضـروری اسـت؛ امـا آزمون هـای تجديـد صاحيـت، 
آن گونـه کـه بـرای متخصصـان دارويـی در برخـی ايالت هـا و بـرای 
بيشـتر اعضـای صنعـت اوراق بهادار)62( وجـود دارد؛ برای حسابرسـان 
وجـود نـدارد. الزامـات آمـوزش مسـتمر)63( وجـود دارد؛ امـا آزمـون 

مجـدد الزامی نيسـت.

حسابرسی نتایج 
 صورت های مالی

21. فراوانـی و اثـر تجدیـد ارائـه صورت هـای مالـی بـه 
دليـل  بـه  ارائـه  تجديـد  شـاخص،  ايـن  اشـتباه ها)64(:  دلیـل 
 اشـتباه در صورت هـای مالـی حسابرسـی شـده توسـط مؤسسـه را 

اندازه گيری می کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الــف. تعــداد و اهميــت تجديــد ارائــه 
ــر كار  ــطح ه ــتباه در س ــل اش ــه دلي ب
ســاالنه  به صــورت  كــه  حسابرســی 

می شــود. حســاب 

)از صورت های  درصد  و  تعداد  الف. 
ارائه  تجديد  شده(  حسابرسی  مالی 
به صورت ساالنه  كه  اشتباه  دليل  به 

حساب شده و اهميت تجديد ارائه.
مؤسسه  بزرگ  ارائه  تجديد  پنج  ب. 
كه بر اساس اهميت تجديد ارائه ها 

اندازه گيری شده است.
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22. تقلـب و سـایر تخلف هـای گزارشـگری مالـی)65(: ايـن 
شـاخص، همراه با گزارشـگری تقلب و سـاير تخلف های مالی، هم در 
سـطح کار حسابرسـی و هم در سطح مؤسسـه در نظر گرفته می شود. 
بـا توجـه به آسـيب تاريخـی به سـرمايه گذاران بـه دليل گزارشـگری 
مالـی متقلبانـه و مسـئوليت حسابرسـان بـرای کمک بـه پيش گيری 
يـا کشـف تقلب هايـی کـه به گونـه ای بااهميـت بـر صورت هـای مالی 
مؤثـر اسـت؛ يـک يـا چنـد شـاخص کيفيـت حسابرسـی دربـاره کار 
حسابرسـان درزمينـٔه تقلب، می تواند مفيد باشـد. گرچـه محتوای هر 
يک از شـاخص های کيفيت حسابرسـی نيازمند مطالعه بيشـتر است؛ 

ايده ها، شـامل مـوارد زير اسـت:
شاخص های مثبت:

کنترل هـای  در  بااهميـت  ضعف هـای  يـا  نواقـص  تعـداد   .1
طراحی شـده برای تعيين ريسـک بااهميت ناشـی از تقلب که توسـط 
مؤسسـه حسابرسـی مشخص شـده، در نبـود اشـتباه يـا تقلبـی کـه 

اخيـراً روی داده باشـد.
2. تعـداد و شـدت اشـتباه های بااهميـت يـا کم اهميـت ناشـی از 
تقلـب يـا سـاير تخلف هـا در گزارشـگری مالـی کـه توسـط مؤسسـه 
حسابرسـی به انـدازه کافی زود کشف شـده تا از اشـتباه در صورت های 

مالـی منتشرشـده پيش گيـری کند.
شاخص های منفی:

1. تعـداد تجديد ارائه های ناشـی از اشـتباه درنتيجه تقلب يا سـاير 
تخلف هـای گزارشـگری مالـی کـه قبـًا ضعـف بااهميتـی در کنترل 

داخلی آن گزارش نشـده اسـت.
2. تعـداد و شـدت اشـتباه های بااهميـت يـا کم اهميـت ناشـی از 
تقلـب يا سـاير تخلف ها در گزارشـگری مالی که مؤسسـه حسابرسـی 
پيـش از تجديـد ارائـه صورت هـای مالـی، آن را کشـف نکرده اسـت.

23. اسـتنتاج کیفیـت حسابرسـی از معیارهـای کیفیـت 
گزارشـگری مالـی)66(: تأکيـد ايـن شـاخص بالقـوه، بـر اين اسـت 
کـه آيـا )و کـدام( معيارهای کيفيـت گزارشـگری مالی مورداسـتفاده 
تحليـل گـران سـرمايه گذاری، دانشـگاهيان و قانون گـذاران می توانـد 
به عنـوان معيـار کيفيت حسابرسـی نيـز بـکار رود. اگـر اندازه گيری ها 
قابل اتـکا باشـد و اگـر اسـتفاده کنندگان بتوانند کيفيت حسابرسـی را 
از آن هـا اسـتنتاج کننـد؛ دسـت کم دو راه بـرای تعيين شـاخص های 

کيفيت حسابرسـی وجـود دارد:
1. تعييـن شـاخص های خـاص کيفيـت حسابرسـی، مربـوط بـه 
کيفيت گزارشـگری مالی )يعنی معيارهای خاص کيفيت حسابرسـی(.
2. پرسـش از حسابرسـان بـرای گـزارش درباره اينکه آيا مؤسسـه 
آن هـا، معيارهـای کيفيـت گزارشـگری مالـی را بـرای اندازه گيـری 
ريسـک بـکار می بـرد و اگـر چنيـن اسـت؛ آن معيارهـا چـه چيـزی 
را دربـاره کيفيـت حسابرسـی مؤسسـه و گـروه حسابرسـی، ارائـه 
می کننـد )يعنـی بـه فرآيندهـای مؤسسـه، اجـازه تعييـن کيفيـت 

حسابرسـی داده شـود(.

 كنترل داخلی
24. گزارشـگری بهنـگام ضعف هـای کنتـرل داخلـی)67(: 
در  بااهميـت  بهنـگام ضعف هـای  تشـخيص  ميـزان  ايـن شـاخص، 
کنترل هـای داخلـی مربـوط بـه گزارشـگری مالی توسـط حسـابرس 

نشـان می دهـد. را 

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الف. مشابه سطح مؤسسه حسابرسی، 
گزارش های  گرفتن  نظر  در  با  اما 

حسابرسی برای صاحب كار.

ضعف های  يافته های  درصد  الف. 
بااهميت در كنترل های داخلی مربوط 
با:  ارتباط  بدون  مالی،  گزارشگری  به 
1. تجديد ارائه های ناشی از اشتباه، 

يا 2. اشتباه های شناخته شده )68(.
ب. درصد 1. تجديد ارائه های ناشی از 
اشتباه، يا 2. اشتباه های شناخته شده، 
بااهميت  ضعف های  با  ارتباط  بدون 
به  مربوط  داخلی  كنترل های  در 
پيش  سال  در  كه  مالی  گزارشگری 

شناسايی  شده است.

فعاليت تداوم   
25. گزارشـگری به موقـع موضوعات تداوم فعالیـت)69(: اين 
شـاخص، بر بهنگام بودن اسـتفاده حسـابرس از بند تداوم فعاليت)70(

در گزارش حسـابرس تمرکز دارد.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

ســطح  در  »الــف«  مشــابه  الــف. 
ــا در نظــر  ــا ب مؤسســه حسابرســی، ام
حسابرســی  گزارش هــای  گرفتــن 

صاحــب كار. بــرای 

گزارش های  درصد  و  تعداد  الف. 
تداوم  به  ارجاع  بدون  حسابرسی 
بحران  از  پيش  سال  در  فعاليت 
مالی)71(صاحب كار، مانند ورشکستگی 
)72(، تجديد ساختار بدهی مشکل دار 

توسط  شركت  خريد  مشکالت   ،)73(

يا  ديگر)74(  اشخاص  يا  كاركنان 
مشکالت ضمانت )75(.

ب. پنج صاحب كار بزرگ ازنظر ارزش 
بازار سرمايه )76(، از شاخص باال.

ارتباطات بين حسابرسـان و كميته حسابرسی  
کمیتـه  اعضـای  از  مسـتقل  زمینه یابی هـای  نتایـج   .26
حسابرسـی)77(: اين شـاخص، اثربخشـی ارتباطات بين حسابرسـان و 
کميتـه حسابرسـی را با اسـتفاده از ابزار زمينه يابـی، اندازه گيری می کند.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

ندارد

الف. زمينه يابی)78( مستقل و ناشناس 
اعضای كميته حسابرسی )79(، با نظارت 
بر يک يا چند كار حسابرسی مؤسسه، 
برای ارزيابی سطح و كيفيت ارتباطات 

بين حسابرسان و صاحب كاران.

اجبار و دادخواهی)80(  
27. موضوعـات مطـرح در اقدامـات اجرایی هیـات نظارت 
بـر حسـابداری شـرکت های سـهامی عام و کمیسـیون اوراق 
بهـادار و بـورس)81(: ايـن شـاخص، اقدامـات هيـات يا کميسـيون 
اوراق بهـادار و بـورس را دربـاره حسابرسـی يـا موضوعـات مربـوط به 
حسابرسـی در برابـر مؤسسـه های حسابرسـی، اندازه گيـری می کنـد.

سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

جامعه،  اجباری  اقدامات  الف. 
بورس  و  بهادار  اوراق  كميسيون 
حسابداری  بر  نظارت  هيات  و 
به  نسبت  سهامی عام،  شركت های 
جنبه  از  آن،  شركای  يا  مؤسسه 
صاحب كاران حسابرسی كه برای پنج 
سال گذشته اندازه گيری شده است.

جامعـه،  اجبـاری  اقدامـات  الـف. 
بـورس  و  بهـادار  اوراق  كميسـيون 
حسـابداری  بـر  نظـارت  هيـات  و 
نسـبت  سـهامی عام،  شـركت های 
بـه مؤسسـه يـا شـركای آن، از جنبـه 
موضوعات حسابرسـی)82( كه برای پنج 
سـال گذشـته اندازه گيری شده است.
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28. موضوعـات مطـرح در دادخواهـی خصوصـی )83(: ايـن 
شـاخص، بـر دعـاوی حقوقـی بخـش خصوصـی نسـبت بـه مؤسسـه 

حسابرسـی تأکيـد دارد.
سطح مؤسسه حسابرسیسطح كار حسابرسی

الـف. فراوانی، ماهيـت و نتايج دعاوی 
كار حسابرسـی  بـه  مربـوط  خصوصـی 
بـرای  مؤسسـه  توسـط  انجام شـده 

صاحـب كار.

الـف. فراوانی، ماهيـت و نتايج دعاوی 
حسابرسـی  بـه  مربـوط  خصوصـی 
توسـط  سـهامی عام  شـركت های 

. سسـه مؤ

ی نتيجه گير
کيفيـت حسابرسـی، از موضوعاتـی اسـت کـه در سـال های اخيـر، 
بسـيار به آن توجه شـده اسـت. از مسـائل مربوط در اين زمينه، شيوه 
سـنجش کيفيـت بـوده و معيارهـا و شـاخص های گوناگونی بـرای آن 
ارائه شـده اسـت. در ايـن نوشـتار، شـاخص های کيفيـت حسابرسـی 
مطرح شـده در نشـريه  مفهومی درباره شـاخص های کيفيت حسابرسی 
بـه  اختصـار ارائـه شـده کـه در سـال 2015 توسـط هيات نظـارت بر 
بيشـتر  اسـت.  منتشرشـده  سـهامی عام  شـرکت های  حسـابداری 
شـاخص های ارائه شـده، در کشـور ما نيـز قابل محاسـبه اند و اطاعات 
الزم برای محاسـبه بسـياری از شاخص ها، از مؤسسـه های حسابرسی 
می تواننـد  حسابرسـی،  مؤسسـه های  بنابرايـن،  می آيـد.  دسـت  بـه 
بـا محاسـبه شـاخص ها، کيفيـت حسابرسـی مؤسسـه را بسـنجند. 
سـنجش کيفيـت حسابرسـی، بررسـی و تجزيـه تحليـل آن، ازجمله 
بررسـی رونـد شـاخص ها و تغييـرات آن، می توانـد به شناسـايی نقاط 
ضعـف کيفيـت و تـاش برای رفع آن ها در سـطح هر کار حسابرسـی 
و سـطح مؤسسـه کمک کنـد و درنهايت کيفيت حسابرسـی را بهبود 

. بخشد
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