اشاره :فدراسیون بینالمللی حسابداران ( )IFACامسال نیز همچون سال گذشته ( )2014در حال انجام پژوهش پرسشنامهای موسسات
حسابرسی کوچک و متوسط ( )IFAC Global SMP Surveyاست .انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان عضو پیوسته آیفک به
منظور جلب مشارکت افراد و موسسات حسابرسی ایرانی اقدام به ترجمه پرسشنامه مذکور به شرح زیر کرده است .به همین منظور از همه افراد
عالقهمند دعوت میشود با مراجعه به پرسشنامه آنالین مذکور (به این نشانی) نسبت به پر کردن آن اقدام کنند .امیدواریم این اقدام سرآغازی
برای جلب مشارکت فعال حسابداران عزیز ایرانی در پاسخگویی به پرسشنامهها و اظهارنظر در نظرخواهیهای بینالمللی باشد.

IFAC Global SMP Survey
این پژوهش پرسشنامهای ( )Surveyبرای دریافت پاسخهای کارکنان حرفهای ارشد موسسات حسابرسی کوچک و
متوسط ( )SMPsدر سطح جهانی طراحی شده است ،موسساتی که صاحبکاران آنها نیز عمدتا شرکتهای کوچک و
متوسط ( )SMEsهستند .هدف این پژوهش دستیابی به یک تصویر کلی از موضوعات کلیدی و ردیابی روندها و
توسعههای مهم پیش روی این بخش از حرفه حسابرسی است .این پژوهش به فدراسیون بینالمللی حسابداران ( )IFACو
انجمنهای عضو آن کمک میکند تا شناختی نسبی از چالشها و فرصتهای پیش روی موسسات حسابرسی کوچک و
متوسط ( )SMPsو شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEsدر سطح جهانی به دست بیاورند ،و در نتیجه ،بهتر به این
حوزهی حیاتی خدمت کنند.
پاسخنامه گردآوری کنیم ،که بیشترین میزان مشارکت در تاریخ
در سال  ،2014شما به ما کمک کردید تا بیش از  5.000
آیفک بود (گزارش  2014را از اینجا ببینید) .پاسخهای شما به عنوان افرادی که در حرفه حسابرسی مشغول به کار هستید
در فرایند پایشگری آیفک در ارتباط با توسعههای جهانی تاثیرگذار بر موسسات حسابرسی کوچک و متوسط ()SMPs
بسیار اهمیت دارد .در پرسشنامهی امسال ،پرسشهای جدیدی دربارهی منافع یا منافع بالقوه پیوستن به یک شبکه ،انجمن،
یا اتحادیه؛ فعالیتهای بینالمللی صاحبکاران کوچک و متوسط شما ( ،)SMEsو تعداد صاحبکاران کوچک و متوسط
شما ( )SMEsگنجانده شده است.
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این پرسشنامه دارای  10پرسش اصلی و  5پرسش جمعیتشناسی است .پاسخ به این پرسشنامه کمتر از  10دقیقه زمان
میبرد .لطفاً در انتهای پرسشنامه نام و نشانی ایمیل خود را وارد کنید تا نتایج نهایی این پژوهش برای شما فرستاده شود.
الزم به ذکر است ،همه پاسخها محرمانه تلقی میشوند و هرگز در آینده به شما نسبت داده نخواهند شد.
لطفا به پرسشهای چندگزینهای زیر پاسخ دهید .همه پرسشها ضروری هستند.
عملکرد و چشمانداز تجاری شما
 .1درآمد شما از محل حقالزحمه خدمات زیر در سال  2015در مقایسه با سال گذشته چه تغییری کرده است؟ در
قسمت "نظرات" لطفا توضیح بدهید که دلیل اصلی این تغییرات چه بوده است.
به طور قابل
مالحظه کاهش
یافته است

نسبتاً کاهش
یافته است

یکسان بوده
است

نسبتاً افزایش
یافته است

به طور قابل
مالحظه افزایش
یافته است

مورد ندارد (این
خدمت را ارائه
نمیدهیم)

خدمات حسابداری غیر اطمینانبخشی
خدمات مالیاتی
خدمات مشاورهای
حسابرسی و دیگر خدمات اطمینانبخشی

نظرات:

 .2انتظار دارید درآمد شما از محل حقالزحمه خدمات زیر در سال  2016در مقایسه با سال چاری چه تغییری کند؟
به طور قابل
مالحظه کاهش
یابد

نسبتاً کاهش یابد

یکسان بماند

نسبتاً افزایش
یابد

به طور قابل
مالحظه افزایش
یابد

مورد ندارد (این
خدمت را ارائه
نمیدهیم)

خدمات حسابداری غیر اطمینانبخشی
خدمات مالیاتی
خدمات مشاورهای
حسابرسی و دیگر خدمات اطمینانبخشی

 .3موسسه حسابرسی شما در سال  ،2015عالوه بر خدمات سنتی ،نظیر حسابرسی ،حسابداری و مالیاتی ،کدام یک از
خدمات مشاورهای تجاری زیر را به صاحبکاران ارائه کرده است؟ همه گزینههایی که مصداق دارد را انتخاب کنید.
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□ سیاستها و رویههای منابع انسانی/ضوابط استخدامی (استخدام و اخراج ،قراردادهای کار ،پرداختهای مربوط به
زایمان/حق اوالد/بیماری ،ساختارهای پاداش)
□ مشاورههای شرکتی (ادغام ،حقوقی ،ارزشگذاری ،شرکتآزمایی ،تامین مالی)
□ برنامهریزی جانشینپروری/نقل و انتقاالت تجاری
□ صندوق بازنشستگی/برنامهریزی بازنشستگی (صندوقهای بازنشستگی ملّی ،شرکتی ،انفرادی)
□ توسعه تجاری (استراتژی ،بازاریابی ،بهینهگزینی ،بودجهبندی)
□ هوش تجاری (تبدیل دادهها برای اهداف تحلیلی تجاری)
ها/شبکهها/انتخاب و یکپارچهسازی سامانههای

□ فناوری اطالعات (پشتیبانی سامانه/بازنگری ،امنیت ،و پایشگری رایانه
مدیریت دادگان)
□ بهبود گزارشگری شرکتی (گزارشگری یکپارچه ،گزارشگری پایندگی ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی)
□ بهداشت و امنیت/قوانین زیستمحیطی
□ برنامهریزی مالیاتی
□ حسابداری مدیریت (برنامهریزی ،مدیریت عملکرد و ریسک)
□ هیچکدام
□ موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید
موسسه کوچک یا متوسط شما
 .4موسسه شما در حال حاضر با هر کدام از چالشهای زیر در چه حدّ درگیر است؟
هیچ

کم

نسبتاً

زیاد

خیلی زیاد

جذب صاحبکاران جدید
حفظ صاحبکاران فعلی
فشار از سوی صاحبکاران برای کاهش حقالزحمهها
مدیریت جریان وجوه نقد و تاخیر در پرداخت حقالزحمهها
افزایش بهای تمام شده خدمات
برنامهریزی جانشینپروری
برقراری موازنه برای کار و زندگی کارکنان
جذب کارکنان جدید و حفظ کارکنان فعلی
مسائل مربوط به رقابت با موسسات دیگر
مواجه با فناوریهای نوین
مواجه با قوانین و مقررات و استانداردهای جدید
ارائه خدمت به صاحبکارانی که در سطح بینالمللی فعالیت میکنند
موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید
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 .5هر کدام از موارد زیر تا چه اندازه مسیر کار موسسه شما را ظرف  5سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
خیلی کم

کم

نسبتاً

زیاد

خیلی زیاد

جهانیسازی
توسعههای فناوری
محیط مقرراتگذاری
ظرفیت انطباق با نیازهای جدید صاحبکاران
ادغامها ،تملکها ،و تلفیقها در حرفه حسابرسی
رقابت (با دیگر موسسات یا دیگر حرفهها)
بیثباتیهای سیاسی
درک اعتماد و اعتبار از حرفه
موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید

 .6آیا موسسه شما عضوی از یک شبکه ،انجمن ،یا اتحادیه متشکل از موسسات حسابرسی دیگر است؟

□ بله ،عضو یک شبکه است
□ بله ،عضو یک انجمن است
□ بله ،عضو یک اتحادیه است
□ نه ،ولی قصد پیوستن به یکی از این موارد را داریم
□ نه
(در صورتی که هر کدام از گزینههای فوق به جز "نه" را انتخاب کنید پنجره زیر باز میشود که باید یکی از گزینههای آن را
انتخاب کنید:
مزیت اصلی یا مزایای بالقوه عضویت در یک شبکه ،انجمن ،یا اتحادیه چیست؟ همه گزینههایی که مصداق دارد را انتخاب کنید.
□ برندسازی و بازاریابی
□ جذابیت برای صاحبکاران بینالمللی
□ حفظ صاحبکاران در حال گسترش اندازه و/یا عملیات
□ جذب صاحبکاران جدید
□ گسترش عرضه خدمت به صاحبکاران
□ آموزش ،کنفرانس ،و کارگاههای آموزشی
□ همکاری مدیریتی فنی و عملیاتی ،مثل ،به اشتراک گذاشتن روشهای متداول ،نرمافزار ،و راهنماها
□ فرصتهای شبکهسازی نیرومند
□ بررسیهای مدیریت ریسک و کنترل کیفیت
□ جذب و حفظ کارکنان
□ موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید
)
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صاحبکاران کوچک و متوسط شما ()SMEs
 .7صاحبکاران کوچک و متوسط شما ( )SMEsبا هر یک از چالشهای زیر در چه حدّ درگیر هستند؟
هیچ

کم

نسبتاً

زیاد

خیلی زیاد

رقابت
افزایش بهای تمام شده
ابهام اقتصادی
دشواری دسترسی به منابع تامین مالی
جذب و حفظ کارکنان
رعایت قوانین و مقررات
مواجه با فناوریهای نوین
جرمهای مالی
موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید

 .8صاحبکاران کوچک و متوسط ( )SMEsشما در کدام یک از فعالیتهای زیر درگیر هستند؟ همه گزینههایی که
مصداق دارد را انتخاب کنید.

□ واردات و صادرات کاالها و خدمات
□ انجام معامله به ارزهای خارجی (مثل ،دریافت وام از بانکهای خارجی یا دریافت وامهای ارزی)
□ بودن بخشی از زیرساختها یا عملیات صاحبکار در یک یا چند کشور دیگر (مثل ،وجود دفاتر فرامرزی)
□ دارای مالکیت داراییهای بینالمللی
□ دارای مالکان یا سرمایهگذاران خارجی
□ دارای مشارکت مخصوص یا شراکت با شرکتهای خارجی
□ موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید

 .9شما تقریباً به چه تعداد صاحبکار کوچک و متوسط ( )SMEsخدمت ارائه میکنید؟

 .10میانگین سود صاحبکاران کوچک و متوسط ( )SMEsشما در سال  2015در مقایسه با سال قبل چه تغییری
کرده است؟

□ به طور قابل مالحظه کاهش یافته است
□ نسبتا کاهش یافته است
□ یکسان بوده است
□ نسبتا افزایش یافته است
انتشار ترجمه :انجمن حسابداران خبره ایران (عضو پیوسته فدراسیون بینالمللی حسابداران ،)IFAC ،صفحه 5
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□ به طور قابل مالحظه افزایش یافته است
□ قادر به پاسخ نیستم
اطالعات جمعیت شناسی
 .11موسسه شما در چه کشوری مستقر است؟

-لطفا انتخاب کنید-- .12اندازه موسسه شما چقدر است؟

□ موسسه انفرادی
□  2تا  5شریک و حسابرس
□  6تا  10شریک و حسابرس
□  11تا  20شریک و حسابرس
□  21و بیشتر شریک و حسابرس

 .13مقام شما در موسسه چیست؟

□ شریک
□ عضو هیئت مدیره
□ مدیر ارشد
□ مدیر
□ موارد دیگر ،لطفا مشخص کنید

 .14جنسیت شما چیست؟

□ مرد
□ زن

 .15سن شما چقدر است؟

□ زیر 25
□  25تا 35
□  36تا 45
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□  46تا 55
□  56تا 65
□ باالی 65
 .16با ما در تماس باشید

□ میخواهم از نتایج این پرسشنامه مطلع شوم و پرسشنامههای آینده آیفک نیز برایم فرستاده شود.
□ میخواهم خبرنامههای آیفک به ایمیلم فرستاده شود.
(هر کدام از گزینههای فوق را کلیک کنید پنجرهای باز می شود که در آن باید "نام"" ،نام خانوادگی" و "ایمیل" خود را
وارد کنید).
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