مقاله
حسابرسی

كيفيت حسابرسي
نویسنده :میکوزرنی
مترجمان :حامد آراد و
بهنوش آقایی دانشور

پیشگفتار

انتشار گزارشهای مالي بهمنظور اداي وظيفهی

پاســخگويي مديران در برابر اســتفادهكنندگان و
ذينفعان شركتي است .به همین دلیل ،شفافيت

در گزارشهــای مالي بر فرآينــد تصميمگيري و
كاهش مخاطرات مربوط تأثیرگذار اســت .ولی با
توجه به شكاف برخاســته از تضاد نمايندگي بين
مديريت و مالكيت از كجا ميتوان اطمينان يافت
اطالعات گزارششده گوياي واقعيت و پاسخگويي

منصفانهی مديريت است .از ديد استفادهكنندگان،
اطالعاتي اعتمادپذیر است كه يك سازمان مستقل

بــر فرآيند گزارشــگري آن نظارت کرده باشــد.

بنابرايــن ،نقش حسابرســان در این باره بســيار
حساس است ،و طبق رویکردی نظری ،تقاضا براي

حسابرسي پيش از آنکه بهدلیل يك الزام قانوني
باشد وجود داشته است.

بر مبنای نظریــهی نمایندگی (واتز و زیمرمن،

 ،1986جنســن و مکلینــگ )1988 ،تقاضا برای
حسابرســی مســتقل بهدلیل تضاد منافع مالکان
(ســهامداران) و مدیــران شــرکت اســت .دی

فوند( ،)1992فیرث و اسمیت ( )1992و فرانسیس
و ویلسون( )1988انتخاب حسابرس برای شرکت

را در گــروی رابطــهی بین متغیرهــای هزینهی

نمایندگی میداننــد .ولری و همکاران( )2001بر

ایــن باورند که برای جلوگیری از سوءاســتفادهی
مدیریت از تقدم اطالعاتی به هزینهی سهامداران،
طرحهای پاداش برای نزدیک کردن منافع این دو

گروه طراحی میشــوند؛ و مالکان برای نظارت بر
اجرای درســت این قراردادها ،حسابرسان مستقل
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را برای اطمینان از ارائــهی منصفانهی اطالعاتی

قضاوت قرار میگیــرد دادگاهها و محاکم حقوقي

میگمارند.

تا پیش از قضاوت یا اعالم نظر هیأت منصفه ،هیچ

که مدیران به ســهامداران عرضه میکنند ،بهکار
واژهی كيفيت حسابرســي براي افراد مختلف

هستند .در بررسی موارد قصور و تقصیر حسابرس،
شخصی از نتیجه مطمئن نیست .در این موارد كه

داراي معانــي گوناگونی اســت .در نظرســنجي

حسابرس زير پرسش است ،تصميمگيري دربارهی

ســرمايهگذاران معتقدند حسابرسي بايد اطمينان

بوده است يا نه ،بر عهدهی مرجع قضايي است كه

اپستين و جيگر ( )1994مشخص شد  70درصد
مطلق ارائه دهد كه هيــچ کژنمایی با اهميتي در
صورتهاي مالي وجود نــدارد (ووتن .)2003،از

طرفي ،كيفيت حسابرســي برای حسابرســان نیز

ميتواند معني متفاوتي داشــته باشــد .به عالوه،
حسابرس در رسیدگیهای خود میتواند در رعایت

اســتانداردهای حسابرســی پذیرفتهی همگانی
برای جلوگیری از دعــاوی حقوقی و عدم رضایت

صاحــبکار و محدود کردن آســیب به شــهرت

اينكه آيا رســيدگي وي از كيفيت الزم برخوردار

گاهی مبتني بر اســتانداردهاي ويژه در مقايسه با
استانداردهاي حسابرسي پذيرفتهی همگانی است.

برآورد و اندازهگیری کیفیت حسابرســی امری

گیجکننــده و نامعلــوم اســت ،و نتایــج کیفیت
حسابرسی نیز مستقیماً دیدنی نیست .روشهای

کنترل کیفیت حسابرســی نیازمنــد مبادرت به
تدوین و پشتیبانی از اســتانداردهایی باالتر برای

حرفهای ،که میتواند در نتیجهی حسابرســی بد

نظارت بر فرآیند کار حسابرسی است .اما قصور و
تقصیر حسابرس معموالً همانند آن چه در ماجراي

از جمله جاهایی که کیفیت حسابرســی مورد

میشود .وقتی یک شرکت بزرگ کوتاهی و قصور

باشد ،ریسک تجاری را نیز بررسی کند.

انران روی داد با ورشکستگی واحد تجاری نمایان
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حسابرسی را تجربه میکند ،فشار کاری ،رسوايي

(نمازي و همكاران  .)1390ديآنجلو ( )1981يك

رســیدگی در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.

اســت ضعف حسابرســيها و بيكيفيتي آنها در

پس از وي از سوی پژوهشگران ديگر نیز به عنوان

حسابرســی اســت .پالمروس کیفیت حسابرسی

را آشكار خواهد کرد .همچنین ،در مواردي ممكن

پرتوی نوع گزارش صادره هرگز كشــف و افشــاء
نشود (ووتن.)2003 ،

از آنجا كــه كيفيت حسابرســي چند بعدي

و نادیدنی اســت ،پژوهشــگران در جســتجوي
جانشینها یا شــاخصهایی از کیفیت حسابرسی

همچون نظر کارشناســان براي تعيين دروندادها

تعريف دو بعدي از كيفيت حسابرسي ارائه کرد كه

استانداردي براي كيفيت حسابرسي درنظر گرفته
شد .وي كيفيت حسابرسي را تابعي از احتمال اين

موضوع بيان کرد كه حسابرس:

 .2کژنمایی با اهميت كشفشده را گزارش كند.

مبنايي براي ارزیابی کیفیت حسابرســی استفاده

رتبهی خوبي از نظر جايــگاه اعتبار و خوشنامی

بهدســت ميآورد و بهنــدرت ناگزیر به انتشــار
دربارهی گزارش خواهد بود .اين آســتانهاي براي
تعيين كيفيت قلمداد ميشــود .در نبود شاخص
براي سنجش كيفيت حسابرسي ميتوان از شهرت

حســابرس اســتفاده کرد .پــس از پژوهشهای

مــوارد کژنمایــی بااهميــت را كشــف كنــد به
موارد کژنمایی بااهميت كشفشده را گزارش كند

به استقالل حسابرس بستگي دارد.

بررسی شود.

یکی از چالشهای اساســی در تعریف کیفیت

حسابرســی ایجاد تمایز بین کیفیت حسابرسی و

کیفیت حسابرســی تــاش کردهانــد .تیتمان و
ترومــن( )1986کیفیت حسابرســی را اندازهی

درســتی اطالعاتی تعریف کرده اســت که پس از

هیچ تفاوتــی بین این دو قائل نشــدهاند و اغلب
حســابرس به عنــوان کیفیــت کلــی خدمات

حسابرســی در همهی حسابرســیهای مؤسسه

نمایشگر  -1مدل پژوهشهای راهبری شرکتی
قیمتگذاری
اندازهی
مؤسسهی حسابرسی

دیگر خدمات
دورهی تصدی

شــامل کژنمایی با اهميت نباشد .اما در اين باره

تجربهی
صاحبکار

باید پاســخ داد ،چگونه استفادهكنندگان اطالعات
اطالعــات را ارزيابي میکنند .بنابراين ،تا هنگامی

بررسی شود ،باید برای هر کار حسابرسی جداگانه

آنهــا را برابر یکدیگر بــهکار گرفتهاند .کیفیت

تعریــف ،اندازهگيري ،و مطالعــهی ابعاد گوناگون

تعريف کرد .از آنجا كه هدف حسابرســي ارائهی

مالي ســطح اطمينان ارائهشــده و اعتمادپذیری

کیفیت خدمات حسابرسی ،به جای اینکه یکجا

از  1981پژوهشــگران حســابداری بــرای

كيفيت حسابرسي را در چارچوب سطح اطمينان

حسابرسي احتمال اين است كه صورتهاي مالي

کشــف دســتکاری انجامشده در ســود خالص

کیفیت حسابرس است .در بسیاری از پژوهشها،

ديآنجلو در  1981و  ،1982پالمروس( )1988نیز

اطمينان دربارهی صورتهاي مالي است ،كيفيت

تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در

میداننــد .اما الم و چنــگ( )1994اعتقاد دارند

يا سامانهی حسابداري صاحبكار را كشف كند،

شايستگي حســابرس ،و احتمال اينكه حسابرس

از دادخواهي داشته باشد ،در بررسي همپيشگان،

کژنماییهای بااهمیت میداند .دیویدســون و نیو

 .1موارد کژنمایی با اهميت در صورتهاي مالي و

و نتايــج کیفیت حسابرســی هســتند .بعضی از

ميكنند .به عنوان مثال ،اگر شــركت نرخ پاييني

را بر حســب عــاری بودن صورتهــای مالی از

کشف و گزارش کژنماییهای بااهمیت و همچنین

بر پایهی اين تعريف ،احتمال اين كه حسابرس

پژوهشــگران از بروندادهــای عینی بــه عنوان

این تعریف مشــابه تعریف پالمــروس از کیفیت

تجربهی صنعت

استقالل

حرفهای بودن

عوامل گروه
حسابرسی

برنامهریزی و اجراء

نظارت و سرپرستی

عوامل مؤسسهی
حسابرسی

كه حسابرسي انجام نشده است ،نميتوان كيفيت

حسابرســي را ارزيابــي کرد .از ايــنرو ،تعريف

پالمروس بر كيفيت واقعي حسابرسي تأكيد دارد.
مدلي براي كيفيت حسابرسي

تجربهی فرآیندهای منابع
صنعت کنترل انسانی

کشف
کژنمایی

گزارشگری
کژنماییها
کیفیت
حسابرسی

کيفيت تعيينکنندهی عملکرد حسابرسي تابع

عوامل متعددي همچون تواناييهاي حســابرس
(شــامل دانش ،تجربه ،قدرت تطبيــق ،و کارايي
فني) و اجراي حرفهاي (شامل استقالل ،بیطرفی،

تردید حرفــهاي ،تضاد منافع ،و قضاوت) اســت
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نتیجه

حقالزحمهی باالتر
دعاوی حقوق کمتر
شهرت مطلوب
ارزشیابی باالتر صاحبکار
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تعریف میشود ،ولی کیفیت حسابرسی باید برای

حسابرســی یک پاداش اضافی نیز وجود دارد .اما

تفاوت واقعی کیفیت

زیرا مؤسســهی حسابرســی ممکن است همهی

دريافــت حقالزحمــهی بيشــتر در ازای كيفيت

دشوار است ،ولی اندازهگیری برداشت همگانی از

هر کار حسابرســی بهطور جداگانه تعریف شود،

حسابرسیهای خود را در یک سطح کیفی مشابه
اجرا نکند .بــه عبارت دیگر ،کیفیت حســابرس
مبتنــی بر مفهــوم کیفی بودن حسابرســیهای

مؤسسهی حسابرســی است ،در حالی که کیفیت

حسابرسی مبتنی بر مفهوم کیفیت واقعی هر یک
از کارهای حسابرسی اســت .بنابراین ،تمایز قائل
شــدن بین این دو مفهوم در پژوهشهای مربوط

بــه کیفیت حسابرســی ضروری اســت .ولی در
پژوهشهای صورت گرفته در بطن بازارهای کارآ
برداشت از کیفیت حسابرسی باید معرف کیفیت
واقعی حسابرسی باشد.

اين پرســش همچنان پا بر جــاي بود كه آيا علت
حاصــل از رســيدگيهاي آنان بوده اســت يا نه.

ديآنجلو( ،1981الف) دلیل میآورد كه مؤسسات

كارمندان خبره برخوردارند.

اســتفاده کرده است .وی متوجه شد شرکتهایی

زيرا از خوشنامی بيشتر و منابع باالتر براي جذب
پس از ديآنجلو ( ،1981الف و ب) بررسيهاي

گروه حسابرسی به خوبی حسابرسی را اجرا کند.
این متغیر وابسته به ســامانهی کنترل كيفيت و
مدیریت منابع شــرکت حسابرسي است .بسیاری
از پژوهشــگران اندازهی شــرکت را به عنوان یک

عنوان شــاخصي براي سنجش كيفيت حسابرسي

آنها را بر عهــده دارند کمتر احتمال دارد درگیر

حسابرســي عضو مجموعهی مؤسســات بزرگ را

یک نمونه از کاربرگهای حسابرســی را بررسی

شــركتها به لحاظ شهرت حرفهاي،مهارت باال در

حسابرسی بزرگ کمبود و کاستی کمتری نسبت

مؤسســهی بزرگ در برابر دیگر مؤسســات) را به

مورد اســتفاده قرار دادند .اینگونه كه مؤسســات

شرکتهایی که مؤسسههای دیگر کار حسابرسی
دعاوی حقوقی شــوند .دیس و گیروکس()1992

کردند و دریافتند کاربرگهای رسیدگی مؤسسات

به کاربرگهای مؤسسات حسابرسی کوچک دارند.

كارمندان و حقالزحمه باالتــر،از كيفيت باالتري

کریشنان و اسچاور( )2000ارتباط بین اندازهی

دربارهی رابطهی بين اندازهی مؤسسه حسابرسي

غیرانتفاعی را بررســی کردنــد و دریافتند میزان

برخوردارند.

و كيفيــت رســيدگيها نظریههــای دیگری نيز

مطرح شــده است .يكي از اين نظریهها اين بود كه

مؤسسات حسابرسی بزرگتر به دليل قدرت بیشتر

شــرکت و رعایت الزامات گزارشگری سازمانهای

رعایت اســتانداردها با اندازهی شــرکت افزایش
مییابــد .هاردیمــن و همــکاران ( )1987در

بررسی گزارشهای حسابرسی ارائهشده به دیوان

در كاهــش دعاوي حقوقــي ،حقالزحمهی بااليي

محاســبات عمومی کنگــرهی آمریــکا دریافتند

نقدشوندگی بود كه از ســوی لينوكس در 1999

شــرکتهای کوچک وجود دارد که نشان میدهد

معیار برای ســنجش مؤسســه و گروه حسابرسی

دريافت ميكنند .ایــن موضوع كه گوياي نظریهی

گرفته است.

ارائه شــد .نظریهی دیگری که مطرح شد این بود

بــهکار بردهاند و یافتههایشــان مــورد بحث قرار

که از خدمات حسابرســی مؤسســات بزرگ (8

متعددي اندازهی مؤسســات حسابرسي(4/5/6/8

موثــر بر کیفیت حسابرســی را پــس از پژوهش

ردیابی کژنماییهاي عمده وابسته به این است که

حسابرسی از عامل دعاوی حقوقی علیه حسابرسان

مؤسســه بزرگ) اســتفاده میکنند در مقایسه با

ارائهی خدمات مشــاوره ،تعداد قراردادهاي بيشتر،

عوامل وابسته به کشف کژنمایی :کشف و

بازار در برابــر اطالعات حسابرسیشــده را دید.

گ حسابرسي بهتري ارائه ميكنند
حسابرســي بزر 

در نمايشــگر ،1مدل ارائهشــده بهطور خالصه

ديآنجلو نشان میدهد.

کیفیت حسابرسی شدنی است و میتوان واکنش
پالمــرس( )1988برای اندازهگیری کیفیت واقعی

به عنوان شــركتهاي بزرگ در نظر گرفتند .اين

نتایج بیشتر پژوهشهای تجربي دربارهی عوامل

اگرچه اندازهگیری کیفیت واقعی حسابرســی

نــرخ باالیی از عــدم تطابق شــکل گزارشها در

شــرکتهای بزرگتر دربارهی کســب اطمینان

اندازهی شرکت حسابرســی :در بسياري

که تفاوت واقعی در کیفیت حسابرسی وجود ندارد.

از تطابــق صورتهای مالی با اصــول پذیرفتهی

حسابرســي همچون ،حقالزحمههــا ،کاربرگها،

بزرگ به خوبی شــناخته شدهاند و از شهرتی بهره

این بررسیها نشــان میدهند تطابق صورتهای

.)2003

جای شایســتگی و کفایت ،شــواهد حسابرسی یا

از بررســيها ،از بین معيارهــاي مختلف كيفيت
ســاعات حسابرســي ،و دورهی تصدیگــری،

عامــل اندازهی مؤسســات به عنوان جانشــيني
براي محاســبهی كيفيت حسابرســي اســتفاده
شده اســت .یافتهها نشــان میدهد شرکتهای

بزرگتر ،حقالزحمه حسابرســی بیشتری نسبت
به شــرکتهای کوچکتر دریافت کردهاند .حتی

کنترلهــای بعدی برای ریســک حسابرســی،
اندازهی صاحبکار ،و پیچیدگیهای حسابرســی

گویای این اســت که بر اساس شناخت مؤسسهی
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اما شواهدگویای آن است که مؤسسات حسابرسی

بردهانــد که در زمینهی کیفیت بــاال دارند (ووتن،
جامعهی حسابداران رسمي آمريكا نيز از مسألهی

كيفيــت حسابرســي مبتني بر اندازهی شــركت
پشتیبانی كرده اســت .هر چند هنوز اين موضوع
در بررســيها به طور قطع مورد تأييد قرار نگرفته

و نتايج مختلفي توســط پژوهشگران مستند شده
اســت .اما آن چه در اين بین مهم به نظر ميرسد

وجود رابطه بين اندازه و كيفيت حسابرسي است.

حســابداری دارای فرآیند هســتند .با این وجود،
مالــی با اصــول پذیرفتهی حســابداری فعلی به
مستندسازی آن را مخاطب قرار داده است.

از طرفی در بررسی موتچلر و همکاران()1997

مشخص شد  6مؤسســهی حسابرسی بزرگ (آن

زمان) در مقایســه با دیگر مؤسســات حسابرسی

تداوم فعالیت بیشــتری دارند .این نشان میدهد

شرکتهای بزرگتر برای انتشار اظهارنظر مناسب،

پشتکار و ریســک بیشتری را میپذیرند و توانایی
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فنی و عملی بهتری برای کشــف مســائل تداوم

اظهارنظر نامناسب منتشر کنند .البته و هنوز اين
پرســش برجا است كه آيا عم ً
ال رسيدگيهايي كه

شاخصهای کمی و کیفی مربوط به رسیدگیها را

تفاوت کیفیــت مشاهدهشــده :یافتههای

كيفيت باالتري برخوردار است يا نه؟

کنتــرل کیفیــت ســختگیرانهتری هســتند و

اســتفادهکننده از کیفیت حسابرسی است تا یک

تعییــن ویژگیهایی از شــرکتهای حسابرســی

فعالیت دارند یا صاحبکاران بیشــتری با مسائلی

اینچنین دارند.

پژوهشهــای دیگــر بیشتــر بر مبنــای درک
شاخص محسوس از کیفیت .پالمروس( )1986و

فرانسیس و سیمون( )1987دریافتند که مبالغی

اضافــی برای خدمات  8مؤسســهی حسابرســی

بــزرگ (آن زمان) از ســوی صاحبکاران پرداخت
شده است.

توسط مؤسسات حسابرسي بزرگ انجام میشود از

استانداردهای حسابرسی مربوط به کنترل کیفیت،
بهبود بخشــند .شرکتهایی که دارای سامانههای

عوامل شــرکت حسابرسی :پژوهشگران برای

روشهای حسابرســی آنها ســامانمندتر است،

کــه کیفیت رســیدگیها در گروی آن اســت به

ی آنها کژنماییهای کشف نشدهای باقی
رسیدگ 

احتمال کمتری وجود دارد که با اجرای روشهای

کارشناســان مراجعه کردهاند .شــرکتهایی که

بماند .این مؤسســات ریسک کشف پایینتری نیز

بهتریــن افــراد و آموزش روشهای پیشــرفتهی

کردهاند که روشهای حسابرسی قویتر به کیفیت

میتواننــد منابع کافی برای اســتخدام و آموزش

حسابرســی به آنان تخصیص دهند ،این احتمال

دارند .بررسیهای مختلفی از این نظریه پشتیبانی
باالتر رسیدگیها بستگی دارند.

در بررســی منون و ویلیامز( )1991مشــخص

وجود دارد که در کشف کژنماییهای صورتهای

بزرگ (آن زمان) اســتفاده میکنند ،قیمت سهام

منابع انسانی :کارشناســان بــرای شرکتهایی

شرکتهایی اســت که گرایش بیشتری به انتشار

بهروز هســتند ،کیفیــت باالتری قائل هســتند.

اســتانداردهای پذیرفتهی حسابرسی ،حسابرس

شــد شــرکتهایی که از  8مؤسسهی حسابرسی

منتش رهی آنها باالتر است .جانگ و لین()1993
دریافتند اطالعات شرکتهایی که از  8مؤسسهی

حسابرســی بزرگ(آن زمــان) بهــره میبرند از

قابلیــت اعتمــاد بیشــتری برخوردار هســتند،
بهویژه شــرکتهایی که برای نخستین بار سهام
خود را عرضه میکنند .نتایج بررســی موریس و
استراوسر( )1999نیز مشــخص کرد بانکهایی

که گزارشهای حسابرســی تعدیلشــده از طرف

 6مؤسســهی بزرگ (آن زمان) دریافت میکنند

نســبت به بانکهایی که گزارشهای حسابرسی

مالی برتری داشته باشند.

کــه کارکنــان آنها بــه لحاظ حرفــهای و فنی
این عامل نیازمند اســتخدام و تربیت افراد است.

اگر شــرکتهای حسابرســی بتواننــد بهترین و

باهوشترین افــراد را جذب کنند ،توان الزم برای
داشتن حسابرســان ماهر و متخصصتر را دارند.

بهعالوه ،شــرکتهایی کــه بهتریــن برنامههای

آموزشــی را طراحی و اجرا میکنند ،یادگیری و
آمــوزش مهارتها و دانش مورد نیاز کارکنانخود

کارسلو و همکاراناش( )1995دریافتند بیشتر

روشهــای حسابرســی ســاختاریافته مربوط به
اظهارنظــر در مورد تــداوم فعالیــت دارند .طبق
باید برنامههایــی برای پذیــرش و ادامهی کار با

صاحبکاران داشته باشد .پژوهشها نشان میدهد
 6شرکت بزرگ خود (آن زمان) کمتر احتمال دارد

که صاحبکاران پرمخاطره را بپذیرند (راقوناندان و
راما.)1999 ،

همچنین با مشارکت شرکت در فرآیند بررسی

همپیشگان ،بیشتر احتمال دارد گزارشهای مالی

را برای اجرای بهتر وظایف در رســیدگیها فراهم

به صورت درســت افشا شوند(کریشنان و اسچاور،

فرآیندهــای کنتــرل کیفیــت :گروهی از

شــدهاند ،نتایج فرآیند حسابرسیشــان کیفیت

عدم تفاوت کیفیت :عم ً
ال در نتایج بررسیهای

وابســته به کنترلهای دشــواری میدانند که در

دریافتنــد کمتــر احتمــال دارد حسابرســان با

آن بر کیفیت حسابرســی تناقض وجود دارد ،زیرا

حسابرســی بخش  220هر مؤسسهی حسابرسي

کیفیت رســیدگی را بر مبنای اندازهی مؤسسات

طراحيشــده اســت تا اطمينان معقول بهدست

دهند .بنابراین ،یک سامانهی کنترل کیفیت قوی،

اســمیت( )1983دریافتند تغییرحسابرس از یک

حرفهاي و قانوني را رعايت ميكنند و گزارشهاي

تجربهی صنعت :آن گروه از مؤسسات حسابرسی

(آن زمان) هیچ نوع مزایای مربوط به بازده سهام

مؤسسه يا مدير مســئول كار صادر ميشود .ولی

غیــر از  6مؤسســهی بزرگ دریافــت میکنند
احتمال بیشــتری دارد که توسط قانونگذار بسته
شوند.

مختلــف دربارهی عامل اندازهی مؤسســات و اثر

بعضی از بررســیهای انجامشده وجود تفاوت در

تأیید نمیکنند(ســیمؤنیک .)1980،نیچولس و

شــرکت کوچک به  8مؤسسهی حسابرسی بزرگ
برای شرکت صاحبکار ایجاد نمیکند .یافتههای
وایر ،وایت و جانسون( )1988نشان میدهد چندان

محتمل نیست که مؤسسات حسابرسی کوچکتر
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میکنند(ووتن.)2003 ،

کارشناســان کیفیت بــاال برای یک مؤسســه را

فرآیند حسابرسی وجود دارد .بر اساس استاندارد
مكلف به پیادهسازی يك سامانهی كنترل كيفيت

آورد كه مؤسسه و كاركنان الزامات استانداردهاي

 .)2000شرکتهایی که از نزدیک نظارت وکنترل
باالتری را نشــان میدهد .ملون و رابرتز()1996

سامانههای کنترل کیفیت قویتر در رفتارهایی که

کیفیت حسابرسی را کاهش میدهد سهیم شوند،
و مراحل حسابرســی را به صورت نامناسب پایان
حسابرسی با کیفیت باالتری را ایجاد میکند.

حسابرســي ،مناسب با شــرايط موجود ،از سوی

که صاحبــکاران متعددی در یــک صنعت دارند،

اختالف دیدگاه زیادی بر ســر مســألهی کیفیت

صنعت را درک کنند .مؤسساتی که صاحبکاران

حسابرســی در ســطح مؤسســات وجود دارد و
مراجع حرفهای دنیا در تالش هستند ،تا با تدوین

بیشتر میتوانند ریسکهای خاص مربوط به آن

کمتری در یــک صنعت خاص دارند ،این احتمال

برایشــان وجود دارد که کمتر برای گرفتن اخبار
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صنعت و اجرای کار با رویههای خاص آن آمادگی

داشته باشند.

حسابرســی نســبت به عوامل عمومی شرکت در به شــواهدی هشیار باشد که اعتمادپذیری اسناد،
تعیین کیفیت حسابرسی مهمتر هستند .شرکتی

مدارک ،پاســخ پرسوجوهــا ،و دیگر اطالعات

پژوهشها نشان میدهند تمایل برای تخصص

که امکانات الزم برای فرآیند کنترلی قوی را بیکم

دریافتی از مدیریت را مــورد تردید قرار میدهد.

و پژوهشگــران دریافتهانــد شــرکتهایی که از

برخوردار اســت ،احتمال دارد گروه حسابرسی آن

باید حسابرســیرا با نگرش تردیــد حرفهای و با

منافع کیفی کافی نیز برخوردارند (هوگان و جتر،

توجه مدیر و شرکاء :کارشناسان گزارش کردهاند

پیدا کردن در یک صنعت خاص رو به رشــد است
ویژگیهای خاصی برخوردارنــد از ذخایر مالی و
 .)1999کراسول و همکاران( )1995نشان دادند

شــرکتهای متخصص در صنایع خاص تقاضای
پاداش اضافــی کردهاند که نشــاندهندهی یک

قیمت بیشتر برای کیفیت اســت .وقتی بیشتر
صاحبکاران مؤسسه در یک صنعت خاص هستند،

حســابرس بهتــر میتواند اعتبار و شــهرت برای

وکاســت در اختیار دارد و از تجربیات صنعت نیز
از کیفیت باالتری برخوردار باشد(ووتن.)2003 ،

طبق اســتاندارد بخش  200بند  ،11حســابرس
در نظر داشــتن این نکته برنامهریزی و اجرا کند

که شــرایطی ممکناســت وجود داشته باشد که

توجه مدیر و شــرکای حسابرســی بــه کیفیت

موجــب کژنماییبااهمیــت در صورتهای مالی
شود .کارکنان کارکشتهتر احتماالً وظایف حرفهای

ارجاع و بهدرستی برنامهریزی و سرپرستی شوند.

حسابرسی کار را پایانیافته نمیدانند .همچنین،

حسابرســی مربوط اســت .طبق اســتانداردهای
حسابرســی ،کارهای حسابرســیها باید به موقع

در طول دورهی رســیدگی حسابرســی ،در مورد
مجموعــهای از واقعیتها یا شــواهد پاســخهای

پژوهشها نشان میدهند تمایل برای تخصص پیدا کردن در

یک صنعت خاص رو به رشد است و پژوهشگران دریافتهاند
شرکتهایی که از ویژگیهای خاصی برخوردارند از ذخایر
مالی و منابع کیفی کافی نیز برخوردارند.

خــود را بهتــر انجام میدهند و تــا پایان مراحل
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست ،کارکنانی

که بر محور تردید حرفهای باالتر کار رسیدگی را
انجام میدهند کمتر احتمال دارد مدارک ناکافی

را بپذیرند.

تجربهی کار با صاحبکار :بررســیها نشــان
میدهــد داشــتن تجربهی کار با یــک صاحبکار

مشــخص موجب باال رفتن کیفیت حسابرســی

میشود .همچنین، بیشتر احتمال دارد اطالعات

بهتری از چگونگی فرآیند کاری و تجاری صاحبکار

حاصل شــود .به ویژه ،تجربهی کار رســیدگی با

صاحبــکار فعلی نقاط ضعف و قوت ســامانههای

خدمتدهی بــه آن صنعت ارائه کنــد .بنابراین،

معتبری به پرسشهای فنی داده میشود.

صاحبکاران آنها تمرکــز باالتری در یک صنعت

استانداردهای حسابرســی ،کار حسابرسی باید به

زیرا بیشتر در آســتانهی ضــرر و زیان قرار دارند

کــه اطمینانی معقــول از کشــف کژنماییهای

ویژگیهای گروه حسابرســی :دومین بخش

قوی در زمینهی حسابرســی برای سنجش اینکه

کارشناســی ،گزارش کردن افراد گروه حسابرسی

حسابرســی بهصورت مناســب برنامهریزی و اجرا

متقاعد شود گروه حسابرسي در مجموع ،توانايي،

حرفهای بودن ،پافشاری بر تردید حرفهای:

و پافشاری بیشتری به ارزیابی مدارک ارائهشده از

حسابرســي طبق الزامات استانداردهاي حرفهاي،

در گروه حسابرســی را برای کشف کژنماییهای

عوامل وابســته به گزارشها :قابلیت گزارش

حسابرسی را متناسب با شرايط موجود ارائه کند.

بهمعنــای آناســت که حســابرس بــا ذهنی

وابسته است .اگر حسابرس در دام مسائل شخصی،

الزم را انجام دادند ،یافتهها نشان داد عوامل گروه

حسابرســی بهدســتآمده بهعملآورد و نسبت

نیــز از بین میرود و این مهمترین حالتی اســت

حســابداری صاحبکاران را زودتر آشــکار میکند

برنامهریزی و هدایت کار حسابرســی :طبق

زیرا گروه رســیدگیکننده نسبت به آنها شناخت

خاص دارند ،کیفیت باالتری نیز خواهند داشــت،

صورت مناســب برنامهریزی و اجرا شود بهگونهای

تجربه در صنعت :کارکردن با صاحبکاران متعدد

(دیس و گیروکس.)1992 ،

بااهمیت صورتهای مالی داده شــود .شرکتهای

پژوهشــگران فــرض کردهاند شــرکتهایی که

از ویژگیهــای شناختهشــده بــرای گروههــای

افــراد و فرآیندهــای حسابرســی در محــل کار

به صورتی خاص اســت .مدير مســئول كار بايد

میشوند ،امکاناتی را فراهم میکنند.

شایســتگی ،و زمــان الزم را بــراي اجــراي كار

گروههای کارشناسی ،شایستگی اشخاص برگزیده

قانونــي ،و مقرراتــي دارد و میتوانــد گــزارش

بااهمیت ارزیابــی میکنند .نگرش تردید حرفهای

وقتی کارشناسان حسابداری و حسابرسی بررسی

پرسشــگر ،ارزیابــی نقادانهای از اعتبار شــواهد
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در یــک صنعت ،این امــکان را فراهم میکند که

کارکنان کارکشــتگی الزم را دربــارهی فرآیندها

و رویههــای یگانه و ویژهی آن صنعت بهدســت

آورند .با دانســتن نقاط ضعف ،ریسکها ،و موارد
مشترکی که ممکن اســت در یک صنعت ویژه با
آنها روبهرو شــویم ،حسابرس میتواند با اطمینان

سوی صاحبکار بپردازد (همان منبع).

کردن یک کژنمایی بااهمیت به استقالل حسابرس
احساسات یا فشار مالی گرفتار شود ،استقالل وی
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که به کیفیت حسابرســی نامناسب منتج خواهد

بااهمیت میکند .وقتی دورهی تصدی افزایشیابد،

که خدمات غیرحسابرســی ارائه میکنند احتمال

حسابرسی نیست ،بلکه توانایی گروه حسابرسی در

و چگونگی عملکرد سامانههای وی بهدست میآورد.

در ثبت و تعدیل اقالم تعهدی اختیاری که میتواند

شــد .اســتقالل تنها عامل تعیینکنندهی ارزش

کشف کژنمایی در صورتهای مالی نیز از جملهی

حسابرس اطالعات کاملتری از ریسکهای صاحبکار

همچنین ،حســابرس میتواند رویهها و فرآیندهای

بیشتری دارد که انعطافپذیری بیشتری به صاحبکار
منجر به دســتکاری ســودهای آینده شود ،نشان

حسابرسی را برای کشــف کژنماییها تعدیل کند.

بدهند .شماری بر این باورند ،بین کیفیت حسابرسی

حقالزحمههای آیندهی حسابرسی و بهدست آوردن

طوالنی شــدن دورهی تصــدی صاحبکار با کاهش

دارد ،همچنین معتقدند ارائهی خدمات اضافی توسط

است ،در صورت فشــار ،از گزارش کردن کاستیها

زیادی تــوان الزم را برای ایجــاد رضایت از خود با

این موارد است (همان منبع).

قیمتگذاری :حسابرســان برای از دســت ندادن

بیشترین ســود از یک صاحبکار مشــخص ممکن

از دیگر ســوی ،یافتههای بررســیها نشان میدهد
کیفیت حسابرســی مرتبط شده است .شرکتهای

و کمبودهای مســلم حســابداری خودداری کنند.

کاهش شــدت فرآیندهای حسابرســی دارند .این

نسبت به اینکه حسابرس بخواهد در کار جدید رشد

مدیریت دارند(شوکلی 1982 ،و دیس و گیروکس،

از آنجا که برای یک صاحبکار تغییر حسابرســان

و توســعهی الزم را پیدا کند آسانتر است ،بنابراین،

برای حسابرس انگیزهی الزم وجود دارد که هر آنچه

موردنظر صاحبکار است را انجام دهد.

مؤسسات همچنین وابســتگی زیادی به تائیدیهی

 .)1992اگر حسابرس بیش از حد عرف با صاحبکار

رابطهی صمیمانه داشــته باشد ،ممکن است تحت
این شــرایط که عمدتاً بهدلیل دورهی تصدیگری

پژوهشــگران در پاســخ به این پرســش که آیا

باال اســت ،در برابر تغییرات تجاری و ریسک مرتبط

است ،دســت به بررســی زدهاند .بدیهی است اگر

در گردآوری شــواهد کمتر به تردید حرفهای متکی

و ارائــهی خدمات اضافی یــک ارتباط مثبت وجود
حســابرس به آنان اجازه میدهد اطالعات بهتری از

صاحبــکار و فرآیندهای تجاری وی بهدســت آورد
(ووتن.)2003 ،

نتیجهگیری

در این مقاله موضوع کیفیت حسابرسی و عناصر

آن که در پژوهشهای گوناگون بیشــترین کاربرد

را داشتهاند مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها نشان

میدهد تقاضا براي حسابرســي پيــش از آنكه

هیچ نوع تعدیلی اعمال نکند .در این موارد حسابرس

به دلیل يك الزام قانوني باشــد ،وجود داشــته ،و

یک مؤسسهی حسابرسی مبلغ حقالزحمهی خود

خواهد بود و تالش کمتری را میکند.

آن مدنظر سرمایهگذاران و مالکان قرار گرفته است.

حسابرسی سود شــرکت را اصالح و به حالت اولیه

صاحبکاران ممکن است قیمتها را تحت تأثیر قرار

ســرمایهگذاران دربارهی رسیدگیهای حسابرس

خدمات مشــاوره ارائه میکند ،بیشتر این احتمال

اســت .اما کیفیت حسابرســی با توجه به عوامل

قیمتگذاری خدمات بر کیفیت حسابرسی اثرگذار

را کاهش دهد و ســپس تنها بــا کاهش مقدار کار

خدمات اضافی :ارائــهی خدمــات اضافی برای

برگرداند ،توانایی حســابرس برای یافتن و کشــف

دهد .وقتی یک شرکت هم خدمات حسابرسی و هم

نظر حســابرس در مورد صاحبکار این باشد که آیا

وجود دارد کــه برخی از انواع صرفهجویی در هزینه

اظهارات نادرست کاهش مییابد .اگر در آغاز کار امر،

افزايش كيفيت رسيدگيهاي حسابرس نيز مانند

یافتههای بررسیها نشان میدهد رویکرد رفتاری
کشف کژنماییهای بااهمیت در صورتهای مالی
گوناگونی تعریف شــده است .از آنجا که برآورد و

از این صاحبکار در آینده هم منتفع خواهد شــد یا

به نفع صاحبکار انجامشــود .در چنین شرایطی اگر

اندازهگیری کیفیت حسابرسی کار سادهای نیست

پرسشهایی مطرح خواهد شد .در نتیجه ،موضوع به

حقالزحمههای زیاد و غیر وابسته به حسابرسی ،به

نیست ،پژوهشگران کیفیت حسابرسی را در قالب

میشود که یک حسابرس باید برای جبران هزینهها و

خود را از دست بدهد.

باشد.

در فوریهی  2001افشــای حقالزحمهی دریافتی

نه ،در این حالت ،دربارهی استقالل مالی حسابرس

ترکیبی از قیمتگذاری و دورهی تصدیگری تبدیل
رسیدن به سوددهی نهایی برای یک صاحبکار داشته

مؤسســهی حسابرسی از لحاظ اقتصادی ،با دریافت

صاحبکار تعهد و ضمانت دهد ممکن است استقالل
وقتی کمیســیون بورس و اوراق بهــادار آمریکا

دورهی تصدی :دورهی تصدی حسابرسی به هر دو

را بــرای مؤسســات حسابرســی الزامــی کــرد،

ی بیشتر مواقع با کوتاهشدن دورهی
در حسابرســ 

مبلــغ حقالزحمهی حسابرســی مرتبط با خدمات

پیدا میکند .پس از اینکه حسابرس صاحبکار جدید

یافتههای یکی از بررســیها دربارهی  4200شرکت

عامل گروه حسابرسی و استقالل وابسته است .قصور

تصدی و یا خیلی طوالنی شدن دورهی تصدی نمود

پژوهشــگران نتوانســتند اطالعات زیادی دربارهی

غیرحسابرســی گــردآوری کنند(ووتــن.)2003 ،

را پذیرفت ،گاهی الزم اســت از صاحبکار شناخت

گویای این است که حقالزحمهی مشاوره بر استقالل

حسابرس را مستعد از دســت دادن کژنماییهای

(الســتین .)2001 ،این نشان میدهد شرکتهایی

بهدســت آورد ،و اغلب شامل ســطوحی است که
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حسابرس و کیفیت حسابرسی اثر منفی داشته است

و یافتههای رســیدگی به ســادگی قابلمشاهده
شاخصها و مؤلفههایی همچون اندازهی مؤسسه،

حقالزحمه ،میزان دعاوی حقوقی ،درآمد ساالنهی
مؤسســه ،دورهی تصــدی و دیگــر عوامل مورد
سنجش قرار میدهند.
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