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ای موسسات  نامه ( در حال انجام پژوهش پرسش2014( امسال نیز همچون سال گذشته )IFACالمللی حسابداران ) اشاره: فدراسیون بین
ایران به عنوان عضو پیوسته آیفک به  ( است. انجمن حسابداران خبرهIFAC Global SMP Surveyحسابرسی کوچک و متوسط )

نامه مذکور به شرح زیر کرده است. به همین منظور از همه افراد  ت حسابرسی ایرانی اقدام به ترجمه پرسشمنظور جلب مشارکت افراد و موسسا
آن اقدام کنند. امیدواریم این اقدام سرآغازی ( نسبت به پر کردن به این نشانینامه آنالین مذکور ) پرسشبه شود با مراجعه  مند دعوت میعالقه
 المللی باشد. های بین ها و اظهارنظر در نظرخواهی نامه پرسش در پاسخگویی بهمشارکت فعال حسابداران عزیز ایرانی  جلب برای

 

IFAC Global SMP Survey 

وسسات حسابرسی کوچک و م ای ارشد کارکنان حرفههای  ( برای دریافت پاسخSurveyای )این پژوهش پرسشنامه
های کوچک و  کاران آنها نیز عمدتا شرکت طراحی شده است، موسساتی که صاحبدر سطح جهانی ( SMPsمتوسط )
 ( هستند. هدف این پژوهش دستیابی به یک تصویر کلی از موضوعات کلیدی و ردیابی روندها وSMEsمتوسط )

( و IFACحسابداران ) المللی بیناین پژوهش به فدراسیون ت. ی این بخش از حرفه حسابرسی اسهای مهم پیش رو توسعه
های پیش روی موسسات حسابرسی کوچک و  ها و فرصت از چالشنسبی کند تا شناختی  های عضو آن کمک می انجمن

ند، و در نتیجه، بهتر به این ( در سطح جهانی به دست بیاورSMEsهای کوچک و متوسط ) ( و شرکتSMPsمتوسط )
 اتی خدمت کنند.ی حی حوزه

نامه گردآوری کنیم، که بیشترین میزان مشارکت در تاریخ پاسخ 5.000، شما به ما کمک کردید تا بیش از 2014در سال 
های شما به عنوان افرادی که در حرفه حسابرسی مشغول به کار هستید  (. پاسخببینید اینجارا از  2014آیفک بود )گزارش 

( SMPsهای جهانی تاثیرگذار بر موسسات حسابرسی کوچک و متوسط ) توسعه در ارتباط باپایشگری آیفک فرایند در 
یوستن به یک شبکه، انجمن، ی منافع یا منافع بالقوه پ های جدیدی درباره ی امسال، پرسش در پرسشنامه .اهمیت داردبسیار 

کاران کوچک و متوسط  ، و تعداد صاحب(SMEs)شما کاران کوچک و متوسط  المللی صاحب های بین یا اتحادیه؛ فعالیت
 ( گنجانده شده است.SMEs)شما 
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ن دقیقه زما 10نامه کمتر از  شناسی است. پاسخ به این پرسش پرسش جمعیت 5پرسش اصلی و  10نامه دارای  این پرسش
برد. لطفاً در انتهای پرسشنامه نام و نشانی ایمیل خود را وارد کنید تا نتایج نهایی این پژوهش برای شما فرستاده شود.  می

 ده به شما نسبت داده نخواهند شد.شوند و هرگز در آین ها محرمانه تلقی می الزم به ذکر است، همه پاسخ

 ها ضروری هستند. همه پرسشای زیر پاسخ دهید.  های چندگزینه لطفا به پرسش

 انداز تجاری شما عملکرد و چشم

در مقایسه با سال گذشته چه تغییری کرده است؟ در  2015الزحمه خدمات زیر در سال  . درآمد شما از محل حق1

 لطفا توضیح بدهید که دلیل اصلی این تغییرات چه بوده است. "نظرات"قسمت 

به طور قابل  
مالحظه کاهش 

 یافته است

سبتاً کاهش ن
 یافته است

یکسان بوده 
 است

نسبتاً افزایش 
 یافته است

به طور قابل 
مالحظه افزایش 

 یافته است

مورد ندارد )این 
خدمت را ارائه 

 دهیم( نمی
       بخشی خدمات حسابداری غیر اطمینان

       خدمات مالیاتی
       ای خدمات مشاوره

       بخشی حسابرسی و دیگر خدمات اطمینان

 

 نظرات:

 
 
 

 

 در مقایسه با سال چاری چه تغییری کند؟ 2016الزحمه خدمات زیر در سال  . انتظار دارید درآمد شما از محل حق2

به طور قابل  
مالحظه کاهش 

 یابد

نسبتاً افزایش  یکسان بماند نسبتاً کاهش یابد
 یابد

به طور قابل 
مالحظه افزایش 

 یابد

مورد ندارد )این 
ئه خدمت را ارا

 دهیم( نمی
       بخشی خدمات حسابداری غیر اطمینان

       خدمات مالیاتی
       ای خدمات مشاوره

       بخشی حسابرسی و دیگر خدمات اطمینان

 

، عالوه بر خدمات سنتی، نظیر حسابرسی، حسابداری و مالیاتی، کدام یک از 2015موسسه حسابرسی شما در سال . 3

 هایی که مصداق دارد را انتخاب کنید. کاران ارائه کرده است؟ همه گزینه جاری زیر را به صاحبای ت خدمات مشاوره
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های مربوط به های منابع انسانی/ضوابط استخدامی )استخدام و اخراج، قراردادهای کار، پرداخت ها و رویه سیاست □
 زایمان/حق اوالد/بیماری، ساختارهای پاداش(

 آزمایی، تامین مالی( گذاری، شرکت م، حقوقی، ارزشهای شرکتی )ادغا مشاوره □
 پروری/نقل و انتقاالت تجاری ریزی جانشین برنامه □
 (های بازنشستگی ملّی، شرکتی، انفرادی صندوقریزی بازنشستگی ) بازنشستگی/برنامه صندوق □
 بندی( گزینی، بودجه توسعه تجاری )استراتژی، بازاریابی، بهینه □
 ها برای اهداف تحلیلی تجاری( ل دادههوش تجاری )تبدی □
های  سازی سامانه ها/انتخاب و یکپارچهها/شبکه فناوری اطالعات )پشتیبانی سامانه/بازنگری، امنیت، و پایشگری رایانه □

 مدیریت دادگان(
 بهبود گزارشگری شرکتی )گزارشگری یکپارچه، گزارشگری پایندگی، گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی( □
 محیطی هداشت و امنیت/قوانین زیستب □
 ریزی مالیاتی برنامه □
 ریزی، مدیریت عملکرد و ریسک( حسابداری مدیریت )برنامه □
 کدام هیچ □
  موارد دیگر، لطفا مشخص کنید  □
 

 موسسه کوچک یا متوسط شما

 های زیر در چه حدّ درگیر است؟ از چالش کدامموسسه شما در حال حاضر با هر . 4

 خیلی زیاد زیاد نسبتاً کم هیچ 
      کاران جدید جذب صاحب
      کاران فعلی حفظ صاحب

      ها الزحمه کاران برای کاهش حق فشار از سوی صاحب
      ها الزحمه مدیریت جریان وجوه نقد و تاخیر در پرداخت حق

      افزایش بهای تمام شده خدمات
      پروری ریزی جانشین برنامه

      راری موازنه برای کار و زندگی کارکنانبرق
      جذب کارکنان جدید و حفظ کارکنان فعلی
      مسائل مربوط به رقابت با موسسات دیگر

      های نوین مواجه با فناوری
      مواجه با قوانین و مقررات و استانداردهای جدید

      کنند فعالیت میالمللی  کارانی که در سطح بین ارائه خدمت به صاحب
      کنید مشخص لطفا دیگر، موارد
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 سال آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ 5. هر کدام از موارد زیر تا چه اندازه مسیر کار موسسه شما را ظرف 5

 خیلی زیاد زیاد نسبتاً کم خیلی کم 
      سازی جهانی
      های فناوری توسعه

      گذاری محیط مقررات
      کاران ظرفیت انطباق با نیازهای جدید صاحب

      در حرفه حسابرسی ها تلفیق و ها، ها، تملک ادغام
      ها( رقابت )با دیگر موسسات یا دیگر حرفه

      های سیاسی ثباتی بی
      درک اعتماد و اعتبار از حرفه

      کنید مشخص لطفا دیگر، موارد

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

 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 □

های آن را  شود که باید یکی از گزینه پنجره زیر باز می را انتخاب کنید "نه"های فوق به جز  )در صورتی که هر کدام از گزینه
 انتخاب کنید:

 .کنید انتخاب را دارد مصداق که هایی گزینه انجمن، یا اتحادیه چیست؟ همهمزیت اصلی یا مزایای بالقوه عضویت در یک شبکه، 
 برندسازی و بازاریابی □
 المللی کاران بین جذابیت برای صاحب □
 در حال گسترش اندازه و/یا عملیاتکاران  حفظ صاحب □
 کاران جدید جذب صاحب □
 کاران گسترش عرضه خدمت به صاحب □
 های آموزشی آموزش، کنفرانس، و کارگاه □
 افزار، و راهنماها های متداول، نرم همکاری مدیریتی فنی و عملیاتی، مثل، به اشتراک گذاشتن روش □
 سازی نیرومند های شبکه فرصت □
 مدیریت ریسک و کنترل کیفیت های بررسی □
 جذب و حفظ کارکنان □
  موارد دیگر، لطفا مشخص کنید  □
) 
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 ( SMEs)شما کاران کوچک و متوسط  صاحب

 های زیر در چه حدّ درگیر هستند؟ با هر یک از چالش( SMEs)شما  متوسط و کوچک کاران صاحب. 7

 خیلی زیاد زیاد نسبتاً کم هیچ 
      رقابت

      های تمام شدهافزایش ب
      ابهام اقتصادی

      دشواری دسترسی به منابع تامین مالی
      جذب و حفظ کارکنان

      رعایت قوانین و مقررات
      های نوین مواجه با فناوری

      های مالی جرم
      کنید مشخص لطفا دیگر، موارد

 
هایی که  های زیر درگیر هستند؟ همه گزینه کدام یک از فعالیتشما در ( SMEs) متوسط و کوچک کاران . صاحب8

 مصداق دارد را انتخاب کنید.

 واردات و صادرات کاالها و خدمات □
 های ارزی( های خارجی یا دریافت وام ، دریافت وام از بانکمثلمعامله به ارزهای خارجی )انجام  □
 ک یا چند کشور دیگر )مثل، وجود دفاتر فرامرزی( کار در ی ها یا عملیات صاحب بودن بخشی از زیرساخت □
 المللی های بین دارای مالکیت دارایی □
 گذاران خارجی  دارای مالکان یا سرمایه □
 های خارجی دارای مشارکت مخصوص یا شراکت با شرکت □
  موارد دیگر، لطفا مشخص کنید  □
 
 کنید؟ خدمت ارائه می (SMEs) متوسط و کوچک کار . شما تقریباً به چه تعداد صاحب9

 

 
در مقایسه با سال قبل چه تغییری  2015شما در سال ( SMEs) متوسط و کوچک کاران . میانگین سود صاحب10

 کرده است؟

 به طور قابل مالحظه کاهش یافته است □
 نسبتا کاهش یافته است □
 یکسان بوده است □
 نسبتا افزایش یافته است □
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 یش یافته استبه طور قابل مالحظه افزا □
 قادر به پاسخ نیستم □
 

 اطالعات جمعیت شناسی

 . موسسه شما در چه کشوری مستقر است؟11

 --لطفا انتخاب کنید--

 
 . اندازه موسسه شما چقدر است؟12

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

 . مقام شما در موسسه چیست؟13

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

 . جنسیت شما چیست؟14

 مرد □
 زن □
 

 . سن شما چقدر است؟15

 25زیر  □
 35تا  25 □
 45تا  36 □
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 55تا  46 □
 65تا  56 □
 65باالی  □
 

 باشید تماس در ما . با16

 های آینده آیفک نیز برایم فرستاده شود. نامه نامه مطلع شوم و پرسشخواهم از نتایج این پرسش می □
 های آیفک به ایمیلم فرستاده شود. خواهم خبرنامه می □

خود را  "ایمیل"و  "نام خانوادگی"، "نام"ای باز می شود که در آن باید  های فوق را کلیک کنید پنجره )هر کدام از گزینه
 (کنید. وارد
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