اشاره :فدراسیون بینالمللی حسابداران (آیفک) امسال نیز همچون سال گذشته ( )2015در حال انجام پژوهش پرسشنامهای
موسسات حسابرسی کوچک و متوسط ( )IFAC Global SMP Surveyاست .انجمن حسابداران خبره ایران به عنوان نخستین انجمن
حسابداران حرفهای ایرانی عضو آیفک به منظور جلب مشارکت حسابداران رسمی شاغل انفرادی و موسسات حسابداران رسمی ایرانی امسال نیز
همچون سال گذشته اقدام به ترجمه پرسشنامه مذکور به شرح زیر کرده است .به همین منظور از همه افراد مخاطب این پژوهش جهانی در
حرفه حسابداری ایران دعوت میشود با مراجعه به پرسشنامه آنالین امسال نسبت به پر کردن آن اقدام کنند .بیتردید مشارکت پرشور و فعاالنه
حسابداران حرفهای ایرانی در این قبیل پژوهشها و نظرخواهیهای جهانی نشانهای از پویایی حرفه حسابداری ایران به محیطهای بینالمللی
مخابره خواهد کرد
در این ارتباط الزم به ذکر است ،مشارکت در این پژوهش جهانی صرفاً با مراجعه به پرسشنامه آنالین فوق امکانپذیر است و
ترجمه زیر صرفاً به منظور راهنما تهیه و منتشر شده است.

پژوهش پرسشنامهای فدراسیون بینالمللی حسابداران (آیفک) درباره وضعیت

موسسات حسابرسی کوچک و متوسط ( )SMPجهان در سال 2016
این پرسشنامه طراحی شده است تا توسط افراد حرفهای ارشد موسسات حسابرسی کوچک و متوسط ( )SMPsتکمیل شود .منظور از موسسات
حسابرسی کوچک و متوسط ( )SMPsموسساتی ]تحت مدیریت یک حسابدار رسمی شاغل انفرادی یا چند حسابدار رسمی شریک[ است که
پرسشنامهای این است که یک تصویر کلی از

صاحبکاران آنها عمدتاً شرکتها کوچک و متوسط ( )SMEsهستند .هدف این پژوهش
یشها و توسعههای مهم آنها بهدست آید .این پژوهش پرسشنامهای به
موضوعات کلیدی که این موسسات با آنها درگیر هستند ،و همچنین گرا 
آیفک و اعضای آن کمک میکند تا از چالشها و فرصتهایی که این موسسات و صاحبکاران آنها در سطح جهان با آنها روبرو هستند ،شناخت
بهدست بیاورند ،و در نتیجه ،بتوانند به این موسسات بهتر خدمترسانی کنند.
در سال  ،2015شما به ما کمک کردید تا بیش از  6700پاسخ گردآوری کنیم که بیشترین آمار پاسخگویی به این پژوهش پرسشنامهای ساالنه
آیفک تا کنون بوده است (خالصه و متن کامل گزارش یافتههای پژوهش پرسشنامهای سال  .)2015پاسخهای شما ،به عنوان کسی که در این
گونه موسسات میکنید ،برای نظارت آیفک بر توسعههای جهانی تاثیرگذار بر موسسات حسابرسی کوچک و متوسط بسیار مهم است .پرسشنامه
امسال شامل پرسشهای جدیدی درباره تامین نیروی انسانی و موضوعات کارکنان ،فناوری ،همچنین شاخصهای کلیدی معیار موسسات است.
این پرسشنامه شامل  11پرسش اصلی ،و همچنین  5پرسش جمعیتشناسی است .پاسخ به این پرسشنامه بیش از  10دقیقه زمان نمیبرد .در
پایان پرسشنامه ،لطفا نام و نشانی ایمیل خود را وارد کنید تا از یافتههای نهایی مطلع شوید .الزم به ذکر است ،همه پاسخهای این پژوهش
محرمانه تلقی میشوند و به هیچ یک از پاسخدهندگان منتسب نخواهند شد.
لطفاً پرسشهای چندگزینهای زیر را پاسخ دهید .در انتهای پاسخنامه نیز کلید "ارسال" را کلیک کنید تا مطمئن شوید که پاسخهای شما به
حساب میآیند .پاسخ به پرسشها و گزینههای ستارهدار (*) الزامی است.

پژوهش پرسشنامهای فدراسیـون بینالمللی حسابـداران (آیفک) درباره وضعیت
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موسسه کوچک و متوسط شما
 .1درآمد موسسه شما در سال  2016به تفکیک خدمات زیر در مقایسه با سال گذشته چه تغییری داشته است؟

حسابداری ،و دیگر خدمات
غیراطمینانبخشی/خدمات مرتبط*
مالیاتی (رعایتی و برنامهریزی)*
خدمات مشاوره ای*
حسابرسی و اطمینانبخشی*

بسیار
کاهش یافته
است

نسبتاً
کاهش یافته
است

بدون تغییر
بوده است

نسبتاً
افزایش یافته
است

بسیار
افزایش یافته
است

مورد ندارد
(این خدمت را
ارائه نمیدهیم)

 .2مجموع درآمد موسسه شما در سال  2016در مقایسه با سال گذشته چه تغییری داشته است؟*

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

بیش از  %26کاهش یافته است
بین  21تا  %25کاهش یافته است
بین  16تا  %20کاهش یافته است
بین  11تا  %15کاهش یافته است
بین  6تا  %10کاهش یافته است
بین  1تا  %5کاهش یافته است
بدون تغییر بوده است
بین  1تا  %5افزایش یافته است
بین  6تا  %10افزایش یافته است
بین  11تا  %15افزایش یافته است
بین  16تا  %20افزایش یافته است
بین  21تا  %25افزایش یافته است
بیش از  %26افزایش یافته است

 .3انتظار دارید درآمد موسسه شما در سال  2017به تفکیک خدمات زیر در مقایسه با سال جاری چه تغییری داشته باشد؟
بسیار
کاهش یابد

نسبتاً
کاهش یابد

بدون تغییر
بماند

حسابداری ،و دیگر خدمات
غیراطمینانبخشی/خدمات مرتبط*
مالیاتی (رعایتی و برنامهریزی)*
خدمات مشاورهای*
حسابرسی و اطمینانبخشی*

نسبتاً
افزایش یابد

بسیار
افزایش یابد

مورد ندارد
(این خدمت را
ارائه نمیدهیم)

 .4موسسه شما در سال  2016عالوه بر خدمات رعایتی سنتی (مثل حسابرسی) ،و خدمات حسابداری و خدمات مالیاتی (رعایتی و
برنامهریزی) ،کدامیک از خدمات مشاورهای زیر را به صاحبکاران ارائه کرده است؟ هر خدمتی که ارائه شده است را انتخاب
کنید*

o
o
o
o
o
o

سیاستها و روشهای منابع انسانی /مقررات استخدامی (مثل ،استخدام و بازنشستگی ،قراردادهای کار ،زایمان ،والدینی ،پرداختهای

مرتبط با بیماری ،ساختارهای مرتبط با پاداش)
مشاوره شرکتی (مثل ،ادغام ،حقوقی ،ارزشگذاری ،شرکتآزمایی ( ،)due diligenceتامین مالی)
برنامهریزی جانشینپروری /انتقالهای کاری
برنامهریزی بازنشستگی (مثل ،دولتی ،شرکتی ،صندوقهای بازنشستگی انفرادی)
مدیریت ثروت /
توسعه کسب و کار (مثل ،استراتژی ،بازاریابی ،الگوبرداری ،بودجهبندی)
هوش تجاری (مثل ،تبدیل دادهها به منظور استفاده در تحلیل کسب و کار)
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o
o
o
o
o
o
o

شبکههای رایانهای ،انتخاب و ادغام سیستمهای

فناوری اطالعات (مثل ،پشتیبانی و بررسی سیستمها ،امنیت و نظارت رایانهها و
مدیریت پایگاه دادهها)
گزارشگری شرکتی پیشرفته (مثل ،گزارشگری یکپارچه ،گزارشگری پایندگی ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی)
بهداشت و ایمنی /قوانین زیستمحیطی
حسابداری مدیریت (مثل ،برنامهریزی ،عملکرد ،مدیریت ریسک و کنترل داخلی)
حسابداری دادگاهی /بازرسی تقلب
تجدید ساختار /ورشکستگی /انحالل
هیچ کدام

 oسایر .در اینجا بنویسید
 .5میزان مواجهه موسسه شما با هر یک از چالشهای زیر چقدر است؟
چالش نیست

کم چالش است

جذب صاحبکاران جدید*
حفظ صاحبکاران فعلی*

نسبتاً چالش
است

زیاد چالش است

بسیار زیاد چالش
است

اعمال فشار صاحبکاران برای کاهش
مبلغ قرارداد*
مدیریت وجه نقد و دریافت دیرهنگام
مبالغ قراردادها
افزایش هزینهها*
برنامهریزی جانشینپروری کارکنان*
موضوعات استخدامی و پرسنلی*
موضوعات مرتبط با رقابت*
پیشرفتهای فناوری*
بهروزشدن با مقررات و استانداردهای
جدید*
ارائه خدمت به صاحبکاران فعال در
عرصه بینالمللی*
سایر موارد را اینجا بنویسید
 .6میزان تاثیرگذاری موضوعات استخدامی و پرسنلی زیر بر موسسه شما چقدر است؟
بی تاثیر

تاثیر کم

تاثیر متوسط

تاثیر زیاد

تاثیر بسیار زیاد

یافتن کارکنان باکیفیت (در همه سطوح)

*

حفظ کارکنان باکیفیت (در همه سطوح)

*

مدیریت طرحهای تعادل کار و زندگی
(مثل ،آرایش کار انعطافپذیر و مجازی)
*
بهرهبرداری ومدیریت اثربخش کارکنان*

برنامههای جبران خدمات و پاداش
کارکنان*
کارآموزی فنی*
اداره کردن و مربیگری کارکنان*
ایجاد مهارتهای نرم (مثل ،مهارتهای
ارتباطی و رهبری)*
سایر موارد را اینجا بنویسید
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 .7میزان تاثیرگذاری موضوعات فناوری زیر بر موسسه شما چقدر است؟
بی تاثیر

تاثیر کم

تاثیر متوسط

تاثیر زیاد

تاثیر بسیار زیاد

حرکت به سوی فضاهای ابری (فضاهای
اشتراکی مجازی)*
سرمایهگذاری در نرمافزار و حفظ
نرمافزارهای فعلی (مثل ،نرمافزارهای
مالیاتی ،حسابرسی ،جریان کار)*
سرمایهگذاری در سختافزار و حفظ
سختافزارهای فعلی (مثل ،لپتاپ،
مانیتور ،ابزارهای قابل حمل)*
دستیابی به محیط کار دیجیتال و بدون
کاغذ*
مدیریت محرمانگی وریسکهای امنیتی*
انتخاب بهترین فناوری برای کار*
پیشرفت در تحلیل دادهها ،شامل
دسترسی و استفاده از دادههای بزرگ*
سایر موارد را اینجا بنویسید
 .8ظرف  5سال آینده ،میزان تاثیرگذاری هر یک از موارد زیر بر عملیات موسسه شما چه مقدار خواهد بود؟
بی تاثیر

تاثیر کم

تاثیر متوسط

تاثیر زیاد

تاثیر بسیار زیاد

جهانیسازی*
توسعههای فناوری*
محیط مقرراتی*

توانایی انطباق با نیازهای صاحبکار
جدید*
ادغامها ،تملکها ،و تلفیقها در صنعت
حسابداری*
رقابت (مثل ،سایر کارها و حرفهها)*
بی ثباتی سیاسی*
اعتماد عمومی به حرفه و اعتبار آن در
جامعه*
سایر موارد را اینجا بنویسید

شاخص های معیار
لطفا جدیدترین عملکرد موسسه خود را در ارتباط با موارد زیر برآورد کنید:
 .9درصد بهرهوری موسسه شما چقدر است؟ (ساعتهای قابل شارژ به صاحبکار تقسیم بر کل ساعتهای کار موسسه)
(اختیاری)

o
o
o
o
o
o

کمتر از %50
 51تا %60
 61تا %70
 71تا %80
 81تا %90
بیش از %91
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 oقابل محاسبه نیست
 .10دوره وصول دریافتنیهای موسسه شما چقدر است (]مجموع درآمد ساالنه تقسیم بر حسابهای دریافتنی[ ضرب در 365
روز) (اختیاری)

o
o
o
o
o

 0تا  30روز
 31تا  59روز
 60تا  89روز
 90تا  119روز
بیش از  120روز

صاحبکاران کوچک و متوسط ( )SMEموسسه شما
چالشهای زیر چقدر است؟

 .11میزان مواجهه صاحبکاران کوچک و متوسط ( )SMEموسسه شما با هر یک از
چالش نیست

کم چالش است

رقابت*
افزایش هزینهها*

نسبتاً چالش
است

زیاد چالش است

بسیار زیاد چالش
است

نامشخصی وضعیت اقتصادی*
دشواری دسترسی به منابع مالی*
جذب و حفظ کارکنان*
رعایت قوانین و مقررات*
به روز بودن با فناوریهای نوین*
جرمهای مالی*

سایر موارد را اینجا بنویسید

اطالعات جمعیتشناسی
 .12موسسه شما در کدام کشور است؟*
Iran, Islamic Republic of

 .13اندازه موسسه شما چقدر است؟*

o
o
o
o
o

شاغل انفرادی
 2تا  5شریک و کارمند
 6تا  10شریک و کارمند
 11تا  20شریک و کارمند
بیش از  20شریک و کارمند

 .14جایگاه شما در موسسه چیست؟*

o
o
o
o

شریک /مالک /شاغل انفرادی
عضو هیئت مدیره
مدیر ارشد
مدیر

 oسایر .در اینجا بنویسید
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 .15جنسیت شما چیست؟*

 oمرد
 oزن

 .16سن شما چقدر است؟*

o
o
o
o
o
o

کمتر از 25
بین  25تا 35
بین  36تا 45
بین  46تا 55
بین  56تا 65
بیش از 65

با ما در تماس بمانید
 .17با ما در تماس بمانید

 oاشتراک برای اطالع از یافته های این پاسخ یابی و دریافت اخبار موسسات کوچک و متوسط ( )SMPاز آیفک
 oاشتراک برای دریافت خبرنامه " "The Latestکه هر دو هفته یک بار از سوی دروازه جهانی دانش منتشر می شود
 oپاسخهای شما به منظور پایشگری توسعه های موسسات کوچک و متوسط جهان توسط آیفک خیلی مهم است .از این رو ،آیفک
ممکن است در آینده برای دریافت جزئیات بیشتر شماری از پاسخ دهندگان به این پرسشنامه را انتخاب کند .آیا شما مایل هستید ،در
صورت انتخاب ،در یک مصاحبه  30تا  60دقیقه ای یا در یک پرسشنامه تکمیلی همکاری کنید؟
Submit

ارسال

پژوهش پرسشنامهای فدراسیـون بینالمللی حسابـداران (آیفک) درباره وضعیت

موسسات حسـابرسی کوچک و متوسـط ( )SMPجهـان در سال 2016

(تهیه و انتشار ترجمه فارسی از سوی پایگاه اطالعرسانی انجمن حسابداران خبره ایــران)
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