نظارتبرحرفهحسابرسی
دیدگاه اعضای جامعه
حسابداران رسمی ایران

ضرورت مهندسی مجدد ساختارها
ابوالفضل نیکوکار
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

بـه اسـتناد قانـون اسـتفاده از خدمـات تخصصـی و حرفـهای
حسـابداران ذیصلاح بـه عنوان ”حسـابدار رسـمی“ (مصوب مجلس
شـورای اسلامی -سـال  )1372و مفاد اساسـنامه جامعه حسـابداران
رسـمی ایـران (مصـوب هیـات وزیـران) ،جامعـه حسـابداران رسـمی
ایـران بـه عنـوان یـک نهـاد قانونـی ناظـر بـر خدمـات حسـابداران
رسـمی در حوزه حسابرسـی مسـتقل و بازرس قانونی در سطح کشور
محسـوب میگـردد .جامعه حسـابداران رسـمی ایـران فعالیت عملی
خـود را از سـال  1380آغـاز نمـوده و بـه موجـب مفــاد اساسـنامه،
هــدف از تشکیــل آن تنظیـم امــور و اعتلای حرفـه حسـابداری و
حسابرسـی در کشـور و نظـارت بـر کار حسـابداران رسـمی اسـت.
نظـارت حرفـهای بـر کار حسـابداران رسـمی (شـامل مؤسسـات
حسابرسـی عضـو جامعـه و شـاغلین انفـرادی) ،مأموریـت اصلـی و
کلیدیتریـن فعالیـت جامعـه محسـوب و بخـش عمـدهای از منابـع
و مدیریـت جامعـه ،مصـروف ایـن مهـم میگـردد .ایـن نظـارت همه
جنبههـای فعالیـت حسـابداران رسـمی را از جملـه تناسـب تعـداد
و رده حرفـهای کارکنـان بـا کارهـای حسابرسـی ،فرآینـد گزینـش و
اسـتخدام کارکنـان ،آموزش کارکنـان ،نظاممندی کنتـرل کار از نظر
زمانبنـدي ،نظـام کنتـرل کیفیت مؤسسـه و نیز کنتـرل کیفیت کار
و پروندههـای حسابرسـی از نظـر رعایت اسـتانداردهای حسابرسـی و
حسـابداری و آییـن رفتـار حرفـهای و… ،شـامل میگـردد.
در چنیـن شـرایطی طـرح ایجـاد یک نهـاد جدید ناظر بـر خدمات
حسابرسـی مسـتقل و بـازرس قانونـی ،نوعـی آدرسدهی غلـط برای
برخـورد بـا کاسـتیهای احتمالی جامعـه در این حـوزه و فاقد توجیه
بـه نظـر میرسـد .علیهـذا شـواهد موجـود حاکـی از آن اسـت کـه
برخـی اشـخاص درون و بیـرون حرفـ ه بـا شـعار حفاظـت از منافـع
عمومـی و بـا همراه نمـودن وزارت امـور اقتصادی و دارایـی ،به دنبال

آن هسـتند که شمول نظارت حرفــهای جامعــه حسـابداران رسمی
را از خـدمــات حسابرسـی مسـتقل و بازرس قانونی بنگاههای خاص
ماننــد شـرکتهای سـهامیعام و بانکهـا و… مسـتثنی نمـوده و
ماننــد کشـورهایی نظیـر آمریـکا و انگلیـس و کانـادا ،بـرای امـور
نظـارت حرفـهای بـر خدمات حسابرسـی و بـازرس قانونـی بنگاههای
اخیـر ،نهـاد جدیـدی ایجاد نماینـد .لیکن ،اقتبـاس و کپیبـرداری از
قوانیـن کشـورهای یـاد شـده ،بـه دلیـل تفـاوت بنیـادی در نهادهای
حاکمیتـی آن کشـورها بـا کشـور مـا از نظـر قانونمـداری ،شایسـته
سـاالری ،کارایـی و بهـرهوری ،امور حقوقـی و قضایی و پاسـخگویی و
مسـئولیتپذیری و ،...در شـرایط فعلـی فاقـد هرگونـه توجیه اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه نظـارت حرفـهای بـر کیفیـت خدمـات
حسابرسـی صورتهـای مالـی و بازرسـی قانونـی شـرکتهای
سـهامیعام ،قریـب به  10سـال اسـت کـه به مـوازات اعمـال نظارت
حرفـهای توسـط جامعه حسـابداران رسـمی ایـران ،از طریق سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار نیـز انجـام میگـردد .سـازمان مزبـور بـا ایجاد
تشـکیالت حسابرسـان معتمـد بـورس ،در چارچـوب مقـررات و
آییننامههـای مصـوب سـازمان ،رأسـاً نسـبت بـه ارزیابـی و تعییـن
صالحیـت حسـابداران رسـمی معتمـد خـود و نیـز ایجـاد گروههـای
کارشناسـی بـرای ارزیابـی کیفیـت گزارشهـای حسابرسـی و بازرس
قانونی صادره توسـط حسـابداران رسـمی ،احضار مدیران حسابرسی و
شـرکای مؤسسات حسابرسـی جهت پاسـخگویی درباره واخواهیها و
نارسـاییهای شناسـایی شـده اقدام و موارد عدم رعایت استانداردهای
حسابرسـی و حسـابداری و آیین رفتـار حرفهای را ،به منظور بررسـی
مجـدد و اتخـاذ تصمیـم نهایـی ،بـه جامعه حسـابداران رسـمی ایران
ارجـاع نمـوده اسـت .بانک مرکزی نیز طـی  3الی  4سـال اخیر ،چتر
نظـارت حرفـهای خـود را بـر خدمـات حسابرسـی مسـتقل و بـازرس
سوم
شماره س 
یو ّ
بهار 1395

33

نظارتبرحرفهحسابرسی
دیدگاه اعضایجامعه
حسابداران رسمی ایران

قانونـی بانکهـا همانند سـازمان بـورس و اوراق بهادار گشـوده اسـت عنـوان حسـابدار رسـمی (مصوب هیـات وزیـران) میباشـند .رؤیایی
و در ایـن راسـتا مبـادرت بـه انتخـاب و معرفـی حسـابداران رسـمی کـه برخـی از مدیـران سـابق سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ،آن را به
مـورد وثـوق خـود بـه مجمـع بانکهـا ،ارزیابـی کیفیـت گزارشهای اشـکال مختلـف در رسـانهها و سـمینارها بیـان نمودهانـد.
آمارهـای عملکـرد جامعه حسـابداران رسـمی ایـران حاکـی از آن
حسابرسـی و بـازرس قانونـی بانکهـا و احضـار و پاسـخخواهی از
حسـابداران رسـمی مربـوط نمـوده و مـوارد تخلف احتمالـی را جهت اسـت کـه طی دورههـای شـورای عالی سـوم لغایـت پنجم ،سـاختار
بررسـی و اتخـاذ تصمیـم نهایی ،بـه جامعه حسـابداران رسـمی ایران و ظرفیـت ارائـه خدمـات نظـارت حرفـهای جامعـه بـر کار و خدمات
ارائه شـده توسـط حسـابداران رسـمی ،متناسـب بـا وظایـف قانونی و
گـزارش نموده اسـت.
شـواهد بـاال ،حاکـی از آن اسـت کـه علـی رغـم مسـئولیت قانونـی حرفـهای جامعـه ،بـه نحـو قابـل توجهـی افزایش یافته اسـت .شـاهد
جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران در خصـوص نظـارت حرفـهای بـر ایـن ادعـا تبدیـل نظـارت حرفـهای سـه سـال یـک بـار مؤسسـات
خدمات حسابرسـی مسـتقل و بـازرس قانونی بنگاههـای اقتصادی اعم حسابرسـی عضـو جامعـه بـه نظـارت حرفـهای سـالیانه مؤسسـات
از شـرکتهای بورسـی و غیر بورسـی و بانکها ،سـازمان بورس و اوراق مزبـور و حجـم پروندههـای تخلـف شناسـایی شـده و ارجـاع شـده
بهـادار و بانـک مرکـزی نیز به موجب مقـررات و آییننامههـای مربوط ،بـه هیاتهـای انتظامیجامعـه ،طـی دوره یـاد شـده اسـت .بنابر این
در حـوزه نظـارت یاد شـده تکالیفی بـه موازات نظـارت حرفهای جامعه ایجـاد نهـاد جدیـد نظارتـی و یـا حتـی تعـدد فعالیتهـای نظارتـی
مـوازی کـه توسـط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و یا بانـک مرکزی
برعهـده گرفتهانـد کـه مطلـوب و ضـروری به نظر نمیرسـد.
مسـأله اصلـی ایـن اسـت که آیـا ایجـاد یک نهـاد ناظـر جدید جهت انجـام میگـردد ،ضروری نمیباشـد .با ایـن وجود جامعه حسـابداران
نظـارت حرفـهای بـر فعالیـت حسـابداران رسـمی در حوزه شـرکتهای رسـمی ایـران بـه عنوان یک نهـاد نظارتـی قانونی و دارای شـخصیت
سـهامیعام ،بانکهـا و ...ضـروری بـوده و منجـر بـه تقویـت حرفـه حقوقـی مسـتقل ،غیـر دولتی و خود انتظـام ،باید بـرای ایفای وظایف
حسابرسـی و ارتقای کیفی گزارشهای حسابرسـی خواهد شـد یا خیر؟ و مسـئولیتهای نظـارت حرفـهای خود ،متناسـب با افزایـش اعضای
تحـت پوشـش ،همچنیـن ملحـوظ نمودن انتظـارات و
آیـا بـا وجـود فعالیتهـای نظارتـی سـازمان یافتـه
فعلـی کـه توسـط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و نظـــارت حرفــهای بــر کار نیازهـای بخشهـای مختلـف اقتصادی کشـور به ویژه
بانکهـا بـر گـزارش حسابرسـی صورتهـای مالـی و حســــابـــداران رســـــمی ،سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و بانکهـا و ،...سـاختار
بـازرس قانونـی بنگاههای تحت پوشـش اعمـال و بعضاً مامــــوریت اصلــــــی و خـود را مهندسـی مجدد نماید .در ایـن ارتباط ضروری
نیـز بـه صـورت همزمـان بـا نظـارت حرفـهای جامعـه کلـــــیدیترین فعالیــــت اسـت کـه اصالحـات زیر در ایـن خصوص مـورد توجه
انجـام میگـردد ،ایجـاد یـک نهـاد جدیـد نظارتـی جامعه حسابداران رســـمی قـرار گیرد:
 ) 1پیشبینـی حـق رأی بـرای نماینـدگان سـازمان
ضـرورت دارد؟
ایــران اســت.
بـورس و اوراق بهـادار و بانـک مرکـزی جمهـوری
آیـا مشـکالت اقتصـادی کشـور از جملـه رکـود
اسلامیایران در شـورای عالـی جامعـه ،بـا هـدف
اقتصـادی ،رکـود بـازار بـورس ،مبالـغ نجومیمطالبـات
مشـارکت ،مسـئولیتپذیری و پاسـخگویی آنـان در قبـال
معـوق و تسـویه نشـده بانکها ،نـرخ پایین سـرمایهگذاری ،نـرخ باالی
مصوبـات شـورای عالـی جامعـه.
بیـکاری ،حجـم بـاالی نقدینگی و مشـکالت اقتصـادی دیگر ،ناشـی از
 ) 2افزایش تعداد و حدود اختیارات هیات مدیره جامعه.
ضعف و کاسـتی در حسابرسـی و نظارت بر خدمات حسابرسـی اسـت؟
 ) 3اصلاح سـاختار واحـد نظارت جامعه با تأکید بر اسـتفاده از
آیـا بـا وجـود سـازمانها و نهادهـای نظارتـی متعـدد در کشـور،
حسابرسـان واجد شـرایط تحت استخدام جامعه.
جایـگاه ایـران در شـاخص جهانـی ادراک فسـاد و همچنیـن فسـاد
 ) 4اصلاح و بازنگـری چـک لیسـتهای کنتـرل کیفیـت
سیستمیکشـور ،کاهـش یافتـه اسـت.
وضعیـت و کار مؤسسـات عضو جامعه با مشـارکت کارشناسـان
ذینفعـان ارائـه طـرح ایجاد نهاد ناظـر جدید ،که با شـعار حفاظت
مربـوط در سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و بانـک مرکـزی.
از منافـع عمومـی بـه صحنه آمدهانـد ،به خوبـی واقفند کـه زیر بنای
 ) 5تشـکیل کارگروههای مشـترک نظارت حرفهای با مشارکت
اصلـی خدمـات حرفـهای بـا کیفیـت مناسـب طبـق اسـتانداردهای
نمایندگان سـازمان بـورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ،جهت
حسابرسـی و آییـن رفتـار حرفـهای ،حسـابداران رسـمی درسـتکار و
ارزیابی کیفی وضعیت و کار مؤسسـات حسابرسـی مربوط.
واجـد صالحیـت و مهـارت و تجربـه حرفهای الزم هسـتند ،لـذا توجه
 ) 6تدویـن مقـررات الـزامآور و راهکارهـای الزم بـرای ادغـام
بـه ایـن موضـوع ایجـاب مینمـود کـه در اولیـن قـدم خواسـتار لغـو
مؤسسـات حسابرسـی کوچـک و متوسـط.
قوانیـن و مقرراتـی شـوند کـه بـه موجـب آن ،تعـداد قابـل توجهی از
در پایـان تأکیـد بـر این نکتـه ضروری اسـت که جامعه حسـابداران
افـرادی کـه فاقد مهـارت و تجربـه حرفـهای الزم در امور حسابرسـی
مسـتقل و بازرسـی قانونـی هسـتند ،بـا اسـتفاده از رانت بـه اصطالح رسـمی ایران بر اسـاس قانون اسـتفاده از خدمات حرفهای حسـابداران
ذیصلاح بـه عنـوان ”حسـابداران رسـمی“ (الیحـه مصـوب مجلـس
قانونـی مزبـور در کسـوت ”حسـابداران رسـمی“ درآمدهاند.
ذینفعـان مزبـور بـا شـعار حفاظـت از منافـع عمومـی و بـه بهانـه شـورای اسلامی )1372 -تأسـیس گردیـده و بـر اسـاس قانـون مزبور
برخـی نارسـاییها در جامعـه کـه قطعاً راهکارهـای الزم بـرای اصالح مسـئولیت نظـارت حرفـهای بـر کار و خدمـات حسـابداران رسـمی در
آنهـا وجـود دارد ،به دنبـال کوچکسـازی مأموریت جامعـه و محدود حـوزه حسابرسـی و بازرسـی قانونـی شـرکتهای پذیرفتـه شـده یـا
نمـودن فعالیـت نظـارت حرفـهای جامعـه بر کار حسـابداران رسـمی متقاضـی پذیـرش در بـورس اوراق بهادار ،سـایر شـرکتهای سـهامی،
در سـطح شـرکتهای بنـد ”ز“ آییننامـه اجرایـی تبصـره ( )4قانـون شـرکتهای غیـر سـهامیو مؤسسـات انتفاعـی و غیـر انتفاعـی و ...به
اسـتفاده از خدمـات تخصصـی و حرفـهای حسـابداران ذیصلاح بـه عهـده جامعه اسـت.
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