کنکاشــ
پول اول بود یا حسابداری؟  -چرا حسابداران همه ی رویدادها را به پول تقویم می کنند | محمد شلیله
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عوامل موثربر اظهارنظر حرفهای حسابرسان | دکترنظامالدین رحیمیان| علی هدایتی

77

رویکرد گام به گام در گذار از مبنای نقدی ،نقدی تعدیل شده یا تعهدی تعدیل شدهی حسابداری به مبنای

هفت کلید
برای مدیریت موفقیتآمیز
مؤسسات حسابرسی
تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه| سالم عبداله زاده| سمانه صادقی عسگری|
دکتر وهاب رستمی| دکتر بهزاد قربانی

86

اثرپذیری گزارشهای مالی از راهبرد حسابداری محافظهکارانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

مصطفی دیلمیپور | حمیدرضا کردلویی | فرامرز محمدی

فاصلهی نظریه و عمل در پژوهشهای حسابداری مدیریت
جعفر فیضی| هانی قاروی آهنگر | مجتبی اکبرپور

مؤسســات حسابرســی کــه در رقابــت • حاشیهی سود،
موفــق هســتند و مؤسســاتی کــه چنــدان • در سطح عالی بودن از لحاظ فنی،
هــم موفــق نیســتند را بــه دو دســته ی • رضایــت ســهامداران و نهادهــای
مؤسســات پیشــرو و مؤسســات کنــدرو نظارتــی و عمومــی،
طبقهبنــدی میکنیــم و در ایــن مقالــه • روحیــه و مــدت تصــدی کارکنــان و
ایــن طبقهبنــدی را مــورد بررســی قــرار شــرکا ،و
می دهیــم.
• شــهرت حرفــهای و ارزش نــام
"پیشــرو"ها مؤسســاتی هســتند کــه تجــاری
اسامی قبولشدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392
دارای شــاخصهای بــاالی متوســط "پیشــرو"ها مشــخص ًا بــه نحــوی
در ســطح اســتانداردهای پذیرفتــه شــده متمایــز از عهــدهی امــور بــر میآینــد و
جامعه
حس
ابدا
ران
1380
نهادهــای
نظارتــیایرانو عمومــی (ماننــد بهروشــنی بــه نتایــج برتــری هــم دســت
رسمی
اسامی مؤسسات
جامعــهی حســابداران رســمی ،ســازمان مییابنــد.
شاغل
رسمی
فهرست
هســتند.
بــورس و اوراق بهــادار و )...
انفرادیهفــت کلیــد بــرای
زمینــه،
ایــن
حسابداران در
اســتانداردهای مزبــور عمومــ ًا شــامل مدیریــت موفقیتآمیــز مؤسســات
فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام سازمان حسابرسی
ایــن مــوارد میشــود:
حسابرســی و تبدیــل مؤسســهی
فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات
• رشد درآمد،
حسابرســی بــه مؤسســهی پیشــرو بــه
I

A
C
P

A
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ترجمه و تلخیص:
عباس نویدی  /حسابدار رسمی
ستار شکری  /کارشناس حسابداری
102

ایــن ترتیــب ارائــه میشــود:
کلید یکم :راهبری و مدیریت
مؤسســات حسابرســی پیشــرو بــه
پیــروی مســتمر از مجموعــهای شــفاف
از ارزشهــا گرایــش دارنــد .آیــا
در مؤسســات حسابرســی ،کارکنــان
می داننــد مؤسســه و شــرکای آن
نمــاد چــه هســتند؟ بینــش ،رســالت و
111
ارزشهــای اساســی مؤسســه چیســت؟
در ایــن زمینــه ،پذیــرش و انتقــال مفهــوم
مســتمر و مــداوم ارزش هــای مؤسســه از
113
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
132
کلیــد دوم :روشهــای فنــاوری،
برنامهریــزی ،ســرمایهگذاری و اجــرا
135
مؤسســات حسابرســی بــه پیــروی
138
از یــک برنامــه فنــاوری اســتراتژیک

فهرست حسابداران رسمی غیرشاغل

143
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گرایــش دارنــد .بــه منظــور دســتیابی بــه پ) ارزیابــی ترکیــب جــاری مشــتری و چه گونــه می تــوان کنــار گذاشــتن
اهــداف اســتراتژیک مؤسســه ،شناســایی ،خدمــات مؤسســه
مشــتریان را فعالیــت بازاریابــی فــرض
و بهاران را باور کن
4
تحلیــل و در اولویــت قــرار دادن ت) ایجــاد فهرســتی از پروژههــای کــرد؟ مشــتریان بــد ،بهــرهوری ،اســتخدام
برنامههــای مربــوط بــه فنــاوری الزامــی اولویتبنــدی شــده بــر مبنــای حــل کارکنــان و فرآینــد "بهتریــن جــا بــرای
اســت .در ایــن زمینــه ،توجــه بــه مســائل مســائل کوتاهمــدت و بررســی نیازهــای کار کــردن" تاثیــر میگذارنــد .در نظــر
زیــر ضــروری اســت:
درازمــدت مؤسســه.
بگیریــد مشــتریانتان را بــر حســب
 .1محقــق ســاختن ارزیابــی بــه منظــور همچنیــن ،مؤسســات حسابرســی درآمــد ســاالنه ،وضعیــت پرداخــت،
ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدیفرد
6
تعییــن وضعیــت کنونــی فناوری مؤسســه .پیشــرو بــه ارائ ـهی آمــوزش هــای ژرف قابلیــت رشــد ،ســابقه و قابلیــت ارجــاع
غالمحسین دوانی
مبارزهوبا فساد |
فرایند
حسابرسی
 .2مقایســهی عملکــردنقشبالقــوه
گرایــش بــه کار
مســتمر
بــادر و
11ــک
کــردن بــا کار ،ســودآوری ،تحقــق هــدف ،ریس
موقعیتـ
عملکــرد بالفعــل بــرای تعییــن
افزارهــای
پیش ورو|نرم
تجهیــزات
بهتریــن
 17کار
در یــا پیچیدگــی کاری ،زمانبنــدی
هشی
دکتر عباس
مسیردشوار
ـیهای مالی:
تقلب
گزارشگری
کــه مؤسســه در آن قــرار دارد ،موقعیتــی دســترس گرایــش دارنــد.
و رضایــت و لــذت کار بــا مشــتری،
انجام تکالیف قانونی حسابرسان نیازمند تداوم فعالیت حرفهای آنان است| محمدتقی شیرخوانی
21
کــه بایــد در آن باشــد و فنــاوری مــورد کلیــد ســوم :توســعهی بازاریابــی و درجهبنــدی میکنیــد .از ایــن معیارهــا
حسابرسی صورتهای مالی و پولشویی در معامالت سهام کاالها خدمات |مجتبی محمودی
نیــاز بــرای رســیدن بــه آن.
تشــخیص مشــتریان الــف ،ب،
کســبوکار؛ چه طــور چنیــن چیــزی بــرای
ابراهیمی رومنجان
مجتبی
و
همچنیــن
فنــاوری
 .3برنامــه (طــرح)
پ و ت تــان اســتفاده کنیــد23 :
تحقــق مییابــد؟
مشــتریان
بایــد شــامل چارچــوب زمانــی و بودجــه مؤسسات حسابرسی پیشرو:
"الــف" بــا ارزشتریــن مشــتریانتان
باشــد.
ـ برنامــه هــای بازاریابــی تنظیــم هســتند و مشــتریان "ت" ،کمارزشتریــن
 .4تنظیــم طــرح مدیریــت فنــاوری می کننــد
مشــتریانتان (آنهایــی کــه بایــد کنــار

حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی| سیدمحمدعلوی

29

عدم رعایت قوانین و مقررات جرم یا تخلف؟| حسن حاجیان

43

مدلی برای اجرای راهبری شرکتی در شرکتها و مؤسسات ایرانی| همایون مشیرزاده

50

حسابرسی
تقارن اطالعاتی و
ارتباطراآنهـبا
مدیره و
هئیت
شــرایطنقش ـرییس
راهبری شرکتی،
اســتراتژیک بــرای مؤسســه بــا
عدمقــرار
ـدف
مناســب
هــای
موقعیت
داخلی|محتمــل بدانیــد).
شــان
گذاشــتن را برای
ذیــل:
بهرامییدهنــد
م
مشــتریانی کــه بــه صــورت نوعــی"58ت"
فرهنگ کاشف
الــف) داشــتن تیــم مناســب در جایــگاه ـ مشــتریانی را کــه بــا هدفشــان ارزشیابــی میشــوند
مناســب
همخوانــی ندارنــد کنــار میگذارنــد الــف) نمیتواننــد کارکنــان را جــذب
ب) بهدســت آوردن درکــی جامــع از ـ همــه را در مســیر فعالیــت هــای کننــد یــا نــگاه دارنــد
زیرســاخت فعلــی فنــاوری اطالعــات جدیــد توســعهی کســبوکار وارد و ب) تعهــد اندکــی نســبت بــه فنــاوری از
مؤسســه
"مســئول" میکننــد.
خــود نشــان مــی دهنــد

2

68

پ) توقعات غیرمنطقی دارند
کــه در برابــر افزایــش حقالزحمــه کار بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــند را
ت) تمایــل اندکــی بــه پیــروی از مقاومــت نمیکننــد؛
مشــخص میکنــد.
راهکارهــا ،اصــول و اســتانداردها دارنــد  -گرایــش بــه داشــتن مشــتریانی دارنــد خصوصیــات بنیادیــن تیمهــای موفــق
پول اول بود یا حسابداری؟  -چرا حسابداران همه ی رویدادها را به پول تقویم می کنند | محمد شلیله
69
ث) کار تیمی و تعهد ضعیفی دارند
کــه متعلــق بــه ســهامداران حقوقــی عبارتنــد از:
هدایتی
رحیمیان| علی
الدین
دکترنظام
حسابرسان |
حرفه
ج) پرداخت دیرهنگام دارندعوامل موثربر اظهارنظر
حقیقــی.
داران
نــهایبــه ســهام
هســتند
قدرتمند و کارآمد،
راهبری
ـ
77
چ) پیوســته مؤسســه را در
محیــط
کــردن
فراهم
پنجــم:
دقیق،
اهداف
حسابداری به مبنای
شدهی
تعهدی ـتعدیل
تعدیل شده یا
نقدی
نقدی،
کلیــداز مبنای
معــرض گام در گذار
رویکرد گام به
ریســک قــرار میدهنــد
کار عالــی
ـ قابلیــت اتخــاذ تصمیــم بــر مبنــای
تعهدی کامل برای کشورهای در حال توسعه| سالم عبداله زاده| سمانه صادقی عسگری|
کلیــد چهــارم :رضایــت مشــتری و جذب و نگهداری بهترین استعدادها
اطالعــات وســیع،
مؤسســاتقربانی
دکتر وهاب رستمی| دکتر بهزاد
86
نهادهــای نظارتــی
پیشــرو از کار انفــرادی ،ـ قابلیت عمل به این تصمیمات،
چگونگــی نــگاهداری مشــتریان و در ســطح کارکنــان و مدیــران و شــرکا ،ـ ارتباطات آزاد،
ارتقــای درآمدهــا
گریزانانــد و تمایــل بــه کار گروهــی ـ مهــارت هــا و فنــون الزم بــرای
مؤسســات پیشــرو بیــش از دیگــران (تیمــی) دارنــد.
تکمیــل پــروژهی در جریــان ،و
بورس
در
شده
پذیرفته
های
شرکت
در
کارانه
محافظه
حسابداری
اثرپذیریبــرای
بــه بهکارگیــری برنامــهای رســمی
مالیــااز بایــد ق
گزارشهایتیــم ه
راهبردــدرت خــود را در چهــار ـ اهــداف واضــح بــرای نیــل تیــم بــه
نهادهای
نظــارت بــر رضایــت مشــتریان و
حمیدرضاـه دهنــد:
دیلمیپورح|ــوزه ارائـ
ســمت هدفشــان.
کردلویی | فرامرز محمدی
مصطفی
97
نظارتــی گرایــش دارنــد .بــا ایــن حــال-1 ،اجرا،
مؤسسات پیشرو ،همچنین:
اکثریــت مؤسســات حســابداری رســمی-2 ،تأثیرگذاری،
الــف) بــه داشــتن ســطوح پــاداش
هیــچ برنامــهای بــرای کســب رضایــت -3ایجاد رابطه ،و
منصفانــه و رقابتــی گرایــش دارنــد،

فاصلهی نظریه و عمل در پژوهشهای حسابداری مدیریت
جعفر فیضی| هانی قاروی آهنگر | مجتبی اکبرپور
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اسامی قبولشدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1392
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A
C

جامعه حنهادهــای نظارتــی ندارنــد.
مشــتری و
-4تفکر استراتژیک.
ساب
دارا
ن
1380
رسمی ایران
در اقتصــاد
امــروز ،رقبــا بیــش از اگرچــه نیــازی نیســت کــه کلیـهی افــراد
اسامی مؤسسات
همیشــه مشــتریان را هــدف قــرار دادهانــد .در حــوزه هــای مختلــف دارای تجربــه
انفرادی
باشــند،شاغل
حسابداران رسمی
فهرست
مشــتری
بــرای تضمیــن رضایــت و حفــظ
هــا بــه ایــن مســئله
لیکــن تیم
بایــد بــا برنامــه حرکــت کنیــد.
سازمانــکلگیری
استخدامــوهی ش
شاغلــهدر ایــن نح
دارنــد ک
فهرست حسابداراننیــاز
حسابرسی
رسمی
مؤسسات پیشرو:
تیمهــا ،نحــوهی کمــک کــردن بــه آنهــا
فهرست حسابداران رسمی شاغل در استخدام موسسات
 تمایــل بــه داشــتن مشــتریانی دارنــد و نــوع اشــخاصی کــه بایــد در محیــطP

A

فهرست حسابداران رسمی غیرشاغل

ب) از تــوازن ســالم بیــن کار و زندگــی
حمایــت میکننــد ،و
113
ج) بــه داشــتن گــردش دارایــی پایینتــر
132
از رقبایشــان گرایــش دارنــد.
"در دنیــای امــروز انســانها بــه
135
چشــماندازی روشــن نســبت بــه
138
ایــن مســئله رســیدهاند کــه انجــام
143
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ســرمایهگذاری در افــراد ،از لحــاظ آنهــا آمــوزش نــداده اســت.
خطراتــی کــه از آن اجتنــاب میکننــد ،مؤسســـات پیشـــرو بــه انجــام
و بهاران را باور کن
4
منفعتــی چندیــن برابــر بــه همراه مـیآورد ،آموزشهایــی گرایــش دارنــد کــه
چــون انســانها میداننــد چــه کاری کارمندانشــان بــه آن نیــاز دارنــد.
همچنیـــن ،تمـــایل بـــه ارائـــهی
انجــام می دهنــد".
کلیــد ششــم :در بنیــان نهــادن آموزشهایــی دارنــد کــه کارمندانشــان
میخو ا هنــد .
ســـازمان یادگیرنــده
ابهامات قانونی و وظایف ناگزیر حسابرسان در مقابله با فساد| سعید جمشیدیفرد
6
در جهـــان در حـــال تغییــر ،چه طــور کلیــد هفتــم :اجــرای اســتراتژی
بــوددوانی
غالمحسین
فساد |
11
مدیریــت عملکــرد عالــی
تطبیــق
مبارزه وبا قابل
فرایندماهــر
نقش حسابرسی دربایــد
مبهــم
عباسهی
دکتر ارائــ
پیشرو|بــه
پیشــرو
مؤسســات
مسیردشوار
گزارشگری تقلبهای مالی:
هشی یکــی از نقــاط ضعــف اجــرا17 ،
آموزشــی تمایــل دارنــد کــه از اســتراتژی بــودن آنچــه میخواهیــد انجــام دهیــد
انجام تکالیف قانونی حسابرسان نیازمند تداوم فعالیت حرفهای آنان است| محمدتقی شیرخوانی
21
کسبوکارشــان حمایــت کنــد .درســت اســت .تغییــر ،زمانــی اتفــاق میافتــد
حسابرسی صورتهای مالی و پولشویی در معامالت سهام کاالها خدمات |مجتبی محمودی
دقیــق باشــد و همــگان
مثــل برنامههــای فنــاوری و برنامههــای کــه اهدافتــان
و مجتبی ابراهیمی رومنجان
نوشــتن
بازاریابــی ،برنامههــای یادگیری/آموزشــی یــک آینــده را تصــور کننــد.
23
نیــز بــا در نظــر داشــتن اســتراتژی کلــی اهدافتــان تغییــر بزرگــی در اجــرا ایجــاد
مؤسســه توســعه مییابنــد .موقعیــت میکنــد .اهــداف مکتــوب افــراد مؤسســه
صنعــت و حوزههــای تخصصــی را نســبت بــه یکدیگــر مســئول میکنــد.
خدماتــی کــه مؤسســه را ارتقــا میدهــد اهــداف بایــد ایــن مشــخصات را دارا
در نظــر بگیریــد .آنهــا نیروهایــی بــرای باشــند:
سیدمحمدعلویخاص بودن،
کارمنــدان الف)
رشــد محســوب میشــوند.
حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی در نظم حقوقی کنونی|
29
مؤسســه بــه چــه نــوع آموزشهایــی ب) ملموس و قابل سنجش بودن،
عدم رعایت قوانین و مقررات جرم یا تخلف؟| حسن حاجیان
43
بــرای نیــل بــه موفقیــت نیــاز دارنــد؟ پ) قابلیت دستیابی،
سیســتمهای ســرمایهی انســانی اهمیتــی ت) واقعگرایی ،و
حیاتــی دارنــد؛ مؤسســات بــه انــدازهی ث) گنجایش در ظرف زمان.
کافــی در آمــوزش افــرادی کــه در اختیــار مؤسسات پیشرو:
دارنــد ســرمایهگذاری نمیکننــد .بعضــی الــف) بــه تشــکیل جلســات مســتمر
مؤسســات نمیخواهنــد کارمندانشــان را بــرای کنتــرل پیشــرفت در زمینــهی
آمــوزش دهنــد چــون فکــر میکننــد آنــان برنامههایشــان مبــادرت میکننــد.
در هــر صــورت مؤسسهشــان را تــرک ب) بــه بیــان اینکــه چه طــور از رقبــا
خواهنــد کــرد .بــا ایــن حــال ،اگــر ایشــان برترنــد میپردازنــد.
مدلی برای اجرای راهبری شرکتی در شرکتها و مؤسسات ایرانی| همایون مشیرزاده
50
را آمــوزش ندهیــد و آنهــا هــم بماننــد ج) بــه تنظیــم طرحهــای کســبوکار
حسابرسی
اطالعاتی و
آن با عدم
ارتباط
هئیتمیمدیره و
چــهرییس
راهبری شرکتی ،نقش
داخلی|همــهی افــراد
گردآمــده از
هــای
تقارن بــا داده
صــورت
ایــن
افتــد؟ در
اتفاقــی
بهرامیهــا رشــد نکــرده و آمــاده نیســتند و میپردازنــد.
فرهنگ کاشف آن
58
مؤسســه را تــرک نخواهنــد کــرد ،چــون د) بــه مســئول دانســتن افــراد در قبــال
مؤسســه آمادهشــان نکــرده اســت و بــه نتایــج گرایــش دارنــد.
مقالهی باال برگرفته از برگرفته از سایت  www.sevenkeyscpa.comو چکیدهای
از کتاب " "Seven Keys To Successful CPA Firm Managementاست
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