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  حمزه پاک نیا

حسابرسی
در واحدهای کوچک و متوسط؛ 
از حرف تا عمل

مقدمه
ایجاد و حمایت از بنگاههای کوچک ومتوسط1 در برنامه های توسعه اقتصادی کشورها، اولویت دارند. این بنگاهها به سرمایه گذاری 
کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشــتری داشــته و در ایجاد اشــتغال و ایجاد بستر مناســب برای نوآوری و اختراعها و افزایش صادرات 
کشــورها، دارای نقش مهمی هستند. بنگاههای کوچک ومتوسط در کشــورهای مختلف جهان دارای شباهتهای زیادی هستند؛ اما 
با وجود این، هر کشــور با توجه به شــرایط خاص خود تعریفی از این بنگاهها ارائه کرده است. بیشتر این تعریفها براساس معیارهای 
کّمی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش داراییها و میزان ســرمایه مطرح شــده اند. تفاوت اساسی بین شرکتهای بزرگ و 
شرکتهای کوچک ومتوسط از دو جنبه ساختار سازمانی و فرایندهای مدیریتی است. شرکتهای کوچک ساختار سازمانی ساده ای دارند 

و سهامدار یا مالک، هدایت کننده شرکت است.
بنگاه های کوچک ومتوسط از نظر برخی ویژگیهای کلیدی با شرکتهای بزرگ به این شرح متفاوت هستند:

• وجود مدیریت مالک در شرکت با تفویض اختیار کم،
• محدودیت از نظر منابع مدیریتی، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی و محدودیتهای مالی،

• اتکا به تعداد کمی مشتری و فعالیت در بازارهای کوچک،
• ساختار سطحی و انعطاف پذیر و دیوانساالری کمتر،
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• قابلیت و ظرفیت نوآوری باال،
• توجه کم به صورت بندی کردن فرایندها، و

• وجود راهبرد غیرمدون یا نبود راهبرد.
آنچــه کــه اداره آمار بانــک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران به عنوان طبقه بنــدی واحدهای صنعتی در نظر گرفته 
بدین صورت اســت که واحدهای با کمتر از 10 نفر به عنوان 
واحــد »خــرد«، 10 تــا 49 نفر »کوچــک«، 50 تــا 99 نفر 
»متوســط«، و باالتــر از 100 نفر »بزرگ« نامیده می شــود. 
همچنین مطابق ماده 9 آیین نامه ســقف مجاز ارائه خدمات 
تخصصی و حرفه ای از ســوی اعضای جامعه حســابداران 
رســمی ایران به کارهایی کــه براورد ســاعتهای کار آنها تا 
750 ساعت است، کار کوچک، به کارهایی که براورد ساعت 
کار آنها از 751 تا 1500 ســاعت اســت، کارهای متوسط و 
از 1501 تا 3000 ســاعت کارهای بــزرگ و به کارهایی که 
براورد ســاعتهای کار آنها بیش از 3000 ســاعت است، کار 

خیلی بزرگ نامیده می شود.

خالصه راهنمای به کارگیری استانداردهای 
بین المللی حسابرسی در حسابرسی واحدهای 

تجاری کوچک ومتوسط 
مطابق پیش گفتار استانداردهای حســابداری و استانداردهای 
حسابرســی مصوب کمیتــه تدوین اســتانداردها در ســازمان 
هماهنگــی  بهبــود  پــروژه   ،1384 ســال  در  حسابرســی 
استانداردهای ملی حسابداری با استانداردهای بین المللی آغاز 
گشــته و در همین راستا، بخشی از اســتانداردهای حسابداری 
تجدیدنظر شــده و با آخرین اســتانداردهای بین المللی مربوط 

هماهنگ گردیده است . 
همچنیــن بــا تجدیدنظــر در اســتانداردهای حسابرســی 
براســاس اســتانداردهای بین المللی حسابرســی در ویرایش 
جدید اســتانداردهای حسابرســی، ســاختار آنها نیز براساس 
استانداردهای بین المللی حسابرسی تغییر کرده است. بنابراین 
اساس تدوین اســتانداردهای حســابداری و حسابرسی ملی، 

استانداردهای بین المللی می باشد.
به منظــور تعیین اختاف اســتانداردهای حسابرســی برای 
واحدهــای بزرگ )اســتانداردهای حسابرســی مصوب کمیته 

تدوین اســتانداردهای حسابرســی ســازمان حسابرســی( با 
راهنمــای به کارگیری اســتانداردهای بین المللی حسابرســی 
در حسابرســی واحد تجاری کوچک ومتوســط )فدراســیون 
بین المللی حســابداران2(، بررســیهای زیر براساس فرایند 

حسابرسی انجام شده است.
فرایند حسابرسی

رویکرد حسابرســی در استانداردهای حسابرســی دربرگیرنده 
سه مرحله ارزیابی خطر، واکنش به خطر و گزارشگری تعریف 
شده است. اســتانداردهای بین المللی حسابرسی بین رویکرد 
حسابرسی الزم برای واحد تجاری دارای یک کارمند و رویکرد 
حسابرســی الزم برای واحدهای تجاری ملــی دارای هزاران 
کارمند، تفاوتی قائل نشده است. حسابرسی، حسابرسی است. 
در نتیجه، رویکرد کلی حسابرســی به خاطر کوچک بودن واحد 

مورد رسیدگی تغییر نمی کند.
مفهوم کلمه حسابرســی پیام واضحی به اســتفاده کنندگان 
صورتهــای مالی می دهد و آن پیام این اســت که صرف نظر از 
اندازه یا نوع واحد مورد رســیدگی، حسابرس اطمینان معقولی 
در رابطه با این موضوع به دست آورده است که صورتهای مالی 
عاری از تحریف بااهمیت هســتند. هدفهای حســابرس برای 
حسابرســی واحدهای تجاری با اندازه و پیچیدگیهای مختلف، 
یکسان است؛ البته این بدان معنا نیست که همه انواع حسابرسی 
به طــور دقیق به یــک شــکل برنامه ریزی و اجرا می شــوند. 
اســتانداردهای بین المللی حسابرســی تعیین کننده روشــهای 
خاص حسابرســی برای دســتیابی به هدفهای حسابرســی و 
رعایت الزامهای اســتانداردهای بین المللی حسابرسی با توجه 

به اندازه و پیچیدگی واحد مورد رسیدگی هستند.
بــر  حسابرســی  بین المللــی  اســتانداردهای  الزامهــای 
موضوعهایــی تأکید دارد که حســابرس در حسابرســی باید به 
آنهــا بپردازد و در اصل، جزئیات روشــهای خــاص را توضیح 
نمی دهــد. اســتانداردهای بین المللــی حسابرســی همچنین 
توضیح می دهد که رویکرد مناســب حسابرسی برای طراحی و 
اجرای روش های حسابرسی اضافی، به ارزیابی خطر حسابرس 
بســتگی دارد. برای نمونه، حسابرس در حسابرسی واحدهای 
تجاری کوچک ومتوســط که فعالیتهای کنترلی زیادی ندارند، 
ممکن است تصمیم بگیرد که روشــهای حسابرسی اضافی از 
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نوع محتوایی را اجرا کند.
گفتنی است که اســتانداردهای بین المللی حسابرسی تأیید 
می کنند کــه اعمال قضــاوت حرفه ای برای اجــرای صحیح 
حسابرســی- به ویژه بــرای تصمیم گیری در مــورد ماهیت، 
زمانبندی و حدود روشهای حسابرسی- امری ضروری است. 
اگرچه حسابرســی در واحدهای تجاری کوچک ومتوســط نیاز 
بــه اعمال قضاوت حرفــه ای دارد، ولی این، جز در شــرایط 
اســتثنایی، بدان معنی نیست که حسابرس می تواند الزامهای 

استانداردهای بین المللی حسابرسی را رعایت نکند.
نکته هــای مهم در متن یادشــده به این صــورت خاصه 

می شود:
• هدفهای حسابرســی برای هر اندازه حسابرســی، یکســان 

است.
• روشهای خاص حسابرســی الزامی، ممکن است با توجه به 
انــدازه واحد تجاری و خطرهای ارزیابی شــده، به نحو درخور 

توجهی تغییر کند.
• اســتانداردهای بین المللی حسابرسی بر موضوعهایی تأکید 
دارد که حســابرس باید به آنها بپردازد؛ نه جزئیات روشــهای 

خاص.
• طراحی روشهای حسابرسی اضافی، بستگی به ارزیابی خطر 

براوردشده از سوی حسابرس دارد.
• اعمــال مناســب قضاوت حرفه ای متناســب بــا خطرهای 

ارزیابی شده، ضروری است.
• از قضــاوت حرفــه ای نمی تــوان بــرای رعایــت نکــردن 
اســتانداردهای بین المللــی حسابرســی، به جز در شــرایط 

استثنایی، استفاده کرد.
کنترلهای داخلی

در واحدهای تجاری کوچک، مشــارکت فعــال مدیر )محیط 
کنترلی قوی(، ممکن اســت نیاز به دیگــر فعالیتهای کنترلی 
ماننــد جدا کردن وظایف از یکدیگر را کاهش دهد. در نتیجه، 
محیــط کنترلی قــوی می تواند به طــور غیرمســتقیم باعث 
جلوگیری یا کشــف و اصاح تحریفهای بااهمیت شــود. در 
واحدهــای تجاری کوچک به طور عمده مســتندهای کمتری 
برای کنترلهای محیط کنترلی وجود دارد. بعضی از حوزه های 
کلیدی درخور ذکر برای ارزیابــی محیط کنترلی در واحدهای 

تجاری کوچک به شرح زیر است:
• معرفی و الزام به درستکاری و ارزشهای اخاقی،

• تعهــد به صاحیت )دانــش و مهارت کارکنــان برای انجام 
وظایف خود(،

• مشارکت افراد دارای وظیفه راهبری،
• فلســفه و ســبک مدیریت )طرز تفکر و اقدامهای مدیریت 

نسبت به گزارشگری مالی(،
• ساختار سازمانی مناسب،

• واگذاری اختیار و مسئولیت حوزه های کلیدی، و
• خط مشــی ها و رویه هــای منابع انســانی )اســتخدام افراد 

باصاحیت، آموزش و ارتقا براساس عملکرد(.
ارزیابی خطر

در واحدهــای تجاری کوچک کــه احتمال وجــود فرایند 
ارزیابی خطر رسمی کم اســت، حسابرس باید با مدیریت 
در مورد چگونگی شناســایی خطرهــا و روبه رویی با آنها 

گفتگو کند.
سیستم اطالعاتی

واحدهای تجاری کوچک ممکن است اطاعات و سیستمهای 
ارائــه اطاعات مستندشــده و مفصلی نداشــته باشــند. اگر 

ایجاد و حمایت از

بنگاههای کوچک ومتوسط

در برنامه های 

توسعه اقتصادی کشورها

اولویت دارند
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مدیریت از روشــهای حســابداری، ثبتهای حســابداری کامل 
یا خط مشــی های مکتوب توصیف گســترده ای نداشته باشد، 
شناخت مورد نیاز حسابرس می تواند به جای بررسی مستندات، 

بیشتر از طریق پرس وجو به دست آید.
فعالیتهای کنترلی

مفاهیــم زیربنایــی فعالیتهای کنترلــی در واحدهــای تجاری 
کوچک وبزرگ یکسان است؛ اما مربوط بودن آنها برای حسابرس 
ممکن اســت به طور درخور توجهی متفاوت باشــد. فعالیتهای 
کنترلی در واحدهای تجاری کوچک به صورت غیررسمی است و 
به خوبی مســتند نشده و امکان دارد مربوط به چرخه های اصلی 

معامات مانند درامدها، خرید و حقوق و دستمزد باشد.
بدون توجــه به اندازه واحد تجاری، تعــدادی عامل خطر مرتبط 
بــا مدیریت فناوری اطاعات و برنامه ها وجــود دارند که اگر کاهش 
نیابند، می توانند به تحریف بااهمیت در صورتهای مالی منجر شوند.

نظارت
نظارت به ارزیابی اثربخشی عملیاتی کنترلهای داخلی در طول 
زمان مربوط می شــود. هدف نظارت، ایجاد اطمینان از کارکرد 
صحیــح کنترل و در صــورت لزوم انجــام اقدامهای اصاحی 
اســت. فعالیتهای نظارتی مستمر در واحدهای تجاری کوچک 

وجود دارد که به طور معمول غیررسمی است.
روشهای ارزیابی خطر

حسابرس از قضاوت حرفه ای خود برای تعیین روشهای ارزیابی 
خطر قابــل اجرا و تعیین دامنــه یا عمق شــناخت الزم از واحد 
تجاری اســتفاده می کند. در اولین ســال انجام حسابرسی واحد 
تجاری، کار موردنیاز برای به دســت آوردن و مستندســازی این 
اطاعات در بیشتر اوقات زمان زیادی الزم دارد. اما اگر اطاعات 
به دســت آمده در سال اول به خوبی مستند شود، زمان الزم برای 
به روز رسانی اطاعات در سالهای بعدی به میزان درخور توجهی 
کاهش خواهــد یافت. در واحدهای تجاری کوچک، روشــهای 
الزامی برای شناسایی خطر می تواند حداقل باشد؛ در حالی که در 

واحدهای بزرگ و پیچیده تر، روشها گسترده است.
واکنش به خطرهای ارزیابی شده

رویکرد حســابرس برای طراحی و اجرای روشهای حسابرسی 
اضافــی مبتنی بر ارزیابی خطرهای شناسایی شــده، در هر دو 
ســطح صورتهای مالــی و ادعاهاســت. در واحدهای تجاری 

کوچک ممکن اســت فعالیتهای کنترلی درخــور اتکایی وجود 
نداشــته باشــد یا خیلی محدود باشــد؛ در این موارد، رویکرد 

محتوایی اولیه تنها گزینه ممکن است.
روشهای حسابرسی اضافی

حســابرس در انتخاب نوع آزمونهای محتوا )آزمون جزئیات و 
آزمون بررسی تحلیلی(، حالتهای زیر را در نظر می گیرد:

• تنها از آزمون جزئیات استفاده کند، یا
• در صــورت نبود خطر تحریــف بااهمیت، تنها از روشــهای 

تحلیلی استفاده کند، و یا
• ترکیبی از آزمون جزئیات و روشهای تحلیلی را به کار ببرد.

حسابرس باید آزمونهای محتوا را صرف نظر از ارزیابی صورت گرفته 
از تحریفهــای بااهمیت، در ســطح گروه معامات، مانده حســابهای 

بااهمیت و موارد افشای اطاعات، طراحی و اجرا کند.
براوردهای حسابداری

حسابرس باید با استفاده از قضاوت حرفه ای، تعیین کند که آیا 
براوردهای حسابداری دارای خطر تحریف بااهمیتی هستند یا 
خیر. در واحدهای تجاری کوچک، احتمال مشــارکت مدیریت 
در فراینــد گزارشــگری مالی و اعمال براوردهای حســابداری 
بیشــتر اســت. در نتیجــه، ممکــن اســت کنترلهایــی برای 
براوردهای حســابداری وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، 
غیررسمی باشد. به همین دلیل، واکنش حسابرس به خطرهای 
ارزیابی شــده، ماهیــت محتوایــی خواهد داشــت. همچنین 
ممکن است حســابرس در مورد منطقی بودن فرضهای عمده 

به کاررفته، از مدیریت تأییدیه کتبی دریافت کند.
مستندسازی حسابرسی

مستندســازی حسابرســی برای واحدهای کوچک نســبت به 
واحدهای تجــاری بزرگتر، به طور عمومی گســتردگی کمتری 

دارد؛ به ویژه در شرایط زیر:
• شریک کار، در تمام مراحل کار حسابرسی مشارکت دارد. در این 
حالت، مستندســازی دربرگیرنده موضوعهــای مرتبط با بحثهای 
اعضای گروه حسابرسی، تفکیک مسئولیت یا نظارت خواهد بود.
• بعضی از موضوعها آن قدر روشــن هســتند که می توانند 
به طــور مناســبی در کاربرگ حسابرســی با عطــف متقابل 
به دیگر کاربرگهای پشــتوانه، ارائه شــوند. این موضوعها 
شــامل شــناخت واحد تجاری و کنترلهای داخلی آن، طرح 
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کلی حسابرســی و برنامه حسابرســی، اهمیت، خطرهای 
ارزیابی شــده، نکته های عمده و نتیجه های به دســت آمده 

است.
در خصوص مستندسازی حسابرســی، توجه به پرسشهای 
متداول ضــرورت دارد. نمونــه ای از پرسشــهای متداول در 

جدول 1 نشان داده شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها
• استانداردهای بین المللی حسابرسی، بین رویکرد حسابرسی 
الزم )حسابرســی مبتنی بر خطر( برای واحــد تجاری دارای 
یک کارمند و رویکرد حسابرســی الزم برای واحد تجاری ملی 

دارای هزاران کارمند، تفاوتی قائل نشــده است. حسابرسی، 
حسابرســی اســت؛ در نتیجه، رویکرد کلی برای حسابرســی 

به خاطر کوچک بودن واحد مورد رسیدگی تغییر نمی کند.
• شناســایی خطر، اساس حسابرسی اســت؛ زیرا مبتنی بر 

روشــهای حسابرســی و بخش جدایی ناپذیر شناخت واحد 
تجاری و محیط آن است. این فرض باید نادیده گرفته شود 
که کوچک بودن واحــد تجاری، دلیلی بر نبود خطر تحریف 
بااهمیت یا نبــود امکان تغییر خطرها نســبت به دوره قبل 
اســت. پس از حسابرسی نخســتین، باید تمرکز بر تغییرات 
6 منبع خطــر )هدفها و راهبردهای واحــد تجاری )عوامل 
داخلی(، عوامل بیرونی، ماهیت واحد تجاری، شاخصهای 
عملکــرد، رویه های حســابداری و کنترلهــای داخلی( قرار 
گیرد. ایــن کار باعث صرفه جویی در زمان، توجه به ماهیت 
و تأثیــر خطرهــای احتمالــی جدید و بازنگــری خطرهای 

شناسایی شده قبلی می شود.

• در واحدهای تجاری کوچک، فرایند براورد خطر به احتمال 
زیاد غیررســمی و بدون ساختار اســت. خطر در واحدهای 
تجاری کوچک، در بیشــتر مواقع به طور ضمنی شناســایی 
می شود. حسابرس از مدیریت در مورد خطرهایی پرس وجو 

پاسخپرسش

1- آیا رونوشــت تمام مــدارک مورد بررســی واحد تجاری، بایــد در پرونده 

حسابرسی نگهداری شود؟

خیر؛ مــوارد الزامی عبارت از بعضی ویژگیهای معامات یا فرایندهای رسیدگی شــده 

اســت؛ به طوری که بتوان در صورت لزوم، کار را دوباره انجام داد یا به بررســی موارد 

استثنا پرداخت.

تعیین این ویژگیها شامل موارد زیر است:

•  ویژگیهای معامات غیرعادی برای بررسی جزئیات،

•  تعیین جامعه آماری و دامنه روشهای به کاررفته،

•  جزئیات و دامنه نمونه گیری در نمونه های منظم،

•  جزئیات در مورد پرس وجو از کارکنان و مشــاهده ها )افراد، مسئولیتهای آنها، زمان 

و مکان(، و

•  خاصه ای از سوابق واحد تجاری.

2- آیا تمام ماحظه ها و قضاوتهای حرفه ای به کاررفته، باید مستند شود؟

خیر؛ مستندســازی تمــام موضوعهــای درنظر گرفته شــده یا قضاوتهــای حرفه ای 

به کاررفته، برای حســابرس نه ضروری و نه عملی است. فقط موضوعها و قضاوتهای 

حرفــه ای بااهمیتی کــه در طول حسابرســی به وجود آمده اند، باید مســتند شــوند. 

مستندسازی موضوعها و قضاوتهای بااهمیت، نتیجه گیری های حسابرسی را توضیح 

می دهد و کیفیت قضاوتها را بیشتر می کند.

3- آیا پیش نویس اولیه صورتهای مالی که اختافهای بااهمیتی با صورتهای 

خیر؛ هیچ الزامی برای نگهداری مستندات غلط یا جایگزین شده وجود ندارد.مالی نهایی دارند، باید نگهداری شوند؟

جدول 1- نمونه ای از پرسشهای متداول برای مستندسازی
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می کند که به صــورت واقعی رخ داده، مدیریت شــده و باید 
نتیجه های به دست آمده را مستند کند.

• به کارگیــری تردید حرفه ای، در حسابرســی حســابهای 
صاحبکاری که او را می شناسید و به او اعتماد دارید، دشوار 
اســت. گرایش طبیعی انســان، به اعتماِد به افراد اســت و 
فرض بر این اســت که اطاعاتی خــاف آن وجود ندارد. 
در نتیجه، شــرکا و کارکنان مؤسسه حسابرسی باید متوجه 

باشند که به طور منظم تردید حرفه ای را درنظر بگیرند.
• در واحدهــای تجاری کوچــک، کنترلهــای داخلی به طور 
مســتند و رســمی وجود ندارد و به طور تقریبی همه کنترلها 
می تواند از ســوی مدیر/ مالک زیر پا گذاشــته شود. در این 
موارد، حســابرس باید در مورد تأثیر نبــود کنترلهای داخلی 
کافی بر قابلیت گردآوری شــواهد حسابرسی کافی و مناسب، 
تصمیم گیــری و در مورد پذیرش کار یــا تعدیل اظهارنظر، با 
درنظر گرفتن محیط کنترلی واحــد تجاری )آیا مدیر/ مالک 
قابل اعتمــاد، باصاحیت و دارای نگرش مثبت نســبت به 
کنترلهای داخلی اســت؟ و آیا تدوین روشــهای حسابرســی 
در واکنــش به خطرهــای براوردشــده به گونه ای مناســب 
امکان پذیر اســت؟ و آیا آزمونهای محتوا برای تعیین درستی 
تمام درامدها، بدهی ها در ســوابق حسابداری کافی است یا 

خیر؟(، اقدام کند.
• واحد تجاری کوچک از ســوی گروههای حسابرسی کوچک 
حسابرســی می شــوند. این موضوع باعث هماهنگی و ارتباط 
آســانتر میان اعضای گــروه و تدوین راهبرد کلی حسابرســی 

می شود. مستندســازی راهبرد کلی حسابرســی در واحدهای 
تجــاری کوچــک، می تواند به شــکل یادداشــت خاصه ای 

دربرگیرنده موارد زیر باشد:
• ماهیت کار و زمانبندی،

• نتایج به دست آمده از حسابرسی قبلی، دربرگیرنده نقاط ضعف 
شناسایی شــده در کنترلهای داخلی و اقدامهای انجام شــده از 

سوی مدیریت در رابطه با آنها،
• تغییرات و پیشرفتهای عمده در واحد تجاری،

• ارزیابی خطر و تعیین سطح اهمیت،
• هــر نــوع بازنگــری الزم در راهبــرد کلی یا طــرح تفصیلی 

حسابرسی، و
• مسئولیتهای خاص هر یک از اعضای گروه حسابرسی.

این یادداشــت باید بر مبنای مذاکره بــا مدیر/ مالک و نتایج 
جلسه های اعضای گروه حسابرسی به روزرسانی شود.

• در واحدهای تجاری کوچــک، بهترین راه برای برنامه ریزی 
می تواند مباحث اعضای گروه حسابرســی هنگام شــروع کار و 
همزمان با پیشرفت کار حسابرسی باشد. به طور معمول، تقلب 
با شناســایی الگوها، موارد اســتثنا و رویدادهــا و معامله های 
غیرتجاری کشف می شود. هر یک از اعضای گروه حسابرسی، 
دیــدگاه خاصی در مورد واحد تجاری دارد. تنها وقتی که دانش 
و یافته های تمام اعضای گروه حسابرســی به اشتراک گذاشته 

شود، ممکن است به کشف نهایی تقلب منجر شود.
•  در شناســایی عوامل خطر باید از قضاوت حرفه ای اســتفاده 
شود. مستندسازی خطر، می تواند به شکل یادداشت یا فهرست 

شناسایی خطر

اساس حسابرسی است

زیرا مبتنی بر روشهای حسابرسی و

بخش جدایی ناپذیر شناخت واحد تجاری و

محیط آن است
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خطر )جــدول( باشــد و در آینده به راحتی قابل به روزرســانی 
خواهد بــود. در واحدهای تجاری کوچک، خطرهای عمده در 
بیشتر مواقع به معامات عمده و غیرعادی، موضوعهای عمده 

قضاوتی، خطرهای عمده معاماتی و تقلب مربوط می شود.
• در کارهای حسابرسی، حسابرس باید از سیستم کنترل داخلی 
شناخت کافی به دســت آورد. این موضوع در هر واحد تجاری 
بــا هر اندازه کاربــرد دارد؛ حتی اگر حســابرس از قبل تصمیم 
گرفته باشــد برای واکنــش به خطرهای تحریــف بااهمیت از 
آزمون محتوا استفاده کند. به هر حال، همه فعالیتهای کنترلی 
به حسابرســی مرتبط نیســت و بنابراین نیاز به کسب شناخت 
در مورد آنها وجود ندارد. حســابرس تنها به ارزیابی کنترلهایی 
توجه دارد که خطر تحریف بااهمیت )ناشــی از تقلب یا اشتباه( 
را در صورتهــای مالی کاهــش می دهند. فعالیتهــای کنترلی 

غیرمرتبط را می توان از محدوده حسابرسی حذف کرد.
• هدف اصلی کنترل داخلی، کاهش خطر است. کنترل داخلی 
کــه خطر خاصــی را کاهش ندهد به طور کامل بیهوده اســت. 
بنابرایــن برای کاهش خطر باید خطری وجود داشــته باشــد. 
اما برخی ازحسابرســان این واقعیت را نادیــده می گیرند. آنها 
بدون صرف زمان برای شناسایی خطرهای نیازمند توجه، کار 
ارزیابی کنترلهای داخلی را با مستندسازی سیستم و کنترلهای 
موجود آغاز می کنند. این رویکرد می تواند منجر به کار اضافی 
در مستندسازی و پردازش کنترلهای داخلی شود و ممکن است 
بعدها بی ارتباطی آنها با هدفهای حسابرسی نیز مشخص شود.

• کنترلهــای داخلــی در واحدهای تجاری کوچک در بیشــتر 
اوقات از محیط کنترلی ) تعهد مدیریت به ارزشــهای اخاقی، 
صاحیت، طرز تفکر نســبت به کنترلهای داخلی و فعالیتهای 
روزمره( تأثیر می گیــرد و در مقابِل کنترلهای خاص معاماتی 
اســت. ارزیابی محیط کنترلی دربرگیرنــده ارزیابی رفتار، طرز 
تفکــر، صاحیت و اقدامهای مدیریت اســت. این ارزیابی در 
بیشــتر مواقع به صورت یادداشت یا پرسشــنامه مستندسازی 

می شود.
• در حسابرســی واحدهــای تجــاری کوچک، بــه این فرض 
گرایش وجــود دارد که کنتــرل داخلی وجود نــدارد و بنابراین 
به دســت آوردن شــناخت از آن اهمیــت ندارد. امــا هر واحد 
تجاری برای ادامه عملیات خود بایــد برخی کنترلهای داخلی 
را داشــته باشــد. واحد تجاری که هیچ یک از خطرهای عمده 
را ) از طریق عناصر کنترل داخلی مانند محیط کنترلی، براورد 
خطر، سیستم اطاعاتی، فعالیتهای کنترلی یا نظارتی( کاهش 

نمی دهد، دوام زیادی نخواهد داشت.
• در صورتــی که حســابرس نســبت به موضوعهایی شــامل 
درســتکاری مدیریت، رفتار غیراخاقی یــا طرز تفکر ضعیف 
نســبت به کنترلها، نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی، خطر 
ارائه نادرست صورتهای مالی، تقلب مدیریت و وجود شرایطی 
کــه قابلیت اتکای ســوابق و مدارک واحد تجــاری که احتمال 
کسب شــواهد حسابرسی کافی و مناســب را به عنوان پشتوانه 
اظهارنظر کاهش می دهد، نگران باشــد، و اگر این نگرانیها یا 

در واحدهای تجاری کوچک

فرایند براورد خطر

به احتمال زیاد

غیررسمی و

بدون ساختار است
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موضوعهای مشــابه وجود داشته باشــد، حسابرس باید نیاز به 
تعدیــل گزارش یــا کناره گیری از کار را در نظــر بگیرد. در این 
صورت، حســابرس باید مســئولیتهای حرفه ای یا قانونی خود 
ازجمله گزارش موضوع به اشخاص منصوب کننده حسابرس یا 

مراجع قانونی را در نظر بگیرد.
• برای واحدهای تجاری کوچک، راه ســاده تری برای ارزیابی 
کنترلهــای معاماتی وجود دارد. ابتدا شناســایی عوامل خطر 
)گام اول( و ســپس ادعاهــای تحت تأثیر آنهــا. در گام آخر، 
به جای مرتبط ســاختن کنترلهای شناسایی شــده به هر عامل 
خطر، کنترلهایی شناســایی می شــود که بــه ادعاهای تحت 
تأثیر خطرها توجــه دارند. اگر برای ادعــای خاصی هیچ گونه 
کنترلی وجود نداشــته باشــد، واکنش به صورت اجرای آزمون 
محتوا خواهد بود. اگر انتظار برود که کنترلهای شناسایی شــده 
به گونه ای قابل اتکا عمل می کنند، واکنش حسابرس به صورت 

آزمون کنترلهای اصلی مرتبط خواهد بود.
• مستندســازی کنترلهــای داخلــی به طور الزامــی پیچیده یا 
مفصل نیست و الزامی برای مستندکردن تمامی عناصر فرایند 
کسب وکار، یا شــرح کنترلهای داخلی غیرمرتبط با حسابرسی، 
از سوی حسابرس وجود ندارد. ماهیت و حدود مستندات الزم، 

موضوعی قضاوتی است.
• اگر حســابرس قصد داشته باشد در پاســخ به خطر عمده ای بر 
کنترلهای داخلی اتکا کند، باید کنترلهای داخلی مربوط را در دوره 
حسابرسی آزمون کند؛ مگر این که تعداد معامات به اندازه ای کم 

باشد که آزمونهای محتوا به تنهایی کارایی داشته باشد.
• بدون توجه به خطر ارزیابی شده تحریف بااهمیت، حسابرس 
باید برای هر گروه از معامات، مانده حســابها و موارد افشای 

اطاعات عمده، آزمونهای محتوا را طراحی و اجرا کند.
• برای تدوین برنامه حسابرسی مناسب با خطرهای براوردشده، 
قضاوت حرفه ای و ذهن دقیق الزم اســت. در صورت امکان از 
برنامه های حسابرســی استاندارد اســتفاده نشود. اثربخش ترین 
روشهای حسابرســی، آنهایی هستند که به طور خاص به عوامل 
خطرهای براوردشــده توجــه دارند. صرف زمان بــرای تدوین 
برنامه حسابرسی مناسب، به طور قطع باعث افزایش اثربخشی و 
کارایی حسابرس، کاهش زمان صرف شده از سوی اعضای گروه 
حسابرســی، جلوگیری از طراحی روشــهای حسابرسی از سوی 

کارکنان سطح پایین و یا تکرار روشهای سال قبل می شود.
• با این فرض که شــواهدی از خطــر عمده وجود ندارد و دیگر 
شرایط الزم محقق باشد )مانند نبود تغییر در کنترلهای داخلی 
و نبود عنصر دســتی بااهمیت در عملیــات(، می توان آزمون 

کنترلها را هر سه سال یکبار انجام داد.
• بهتر اســت حســابرس ارتباط دوره ای و منظمی با مدیریت 
داشــته باشــد تا آنــان را از هر نــوع یافته اولیه، درخواســت 
مستندات بیشــتر و درخواســت همکاری، آگاه و درباره دیگر 

موضوعها بحث کند.
• شواهد حسابرسی کافی و مناسب می تواند با انتخاب و آزمون 

موارد زیر به دست آید:
1- همه اقالم )رســیدگی 100درصد(؛ ایــن کار وقتی 

مناسب است که:
• جامعه مورد نظر متشــکل از اقام محــدودی با مبلغ بزرگ 

است.
• خطر عمده ای وجود دارد و روشهای دیگر، شواهد حسابرسی 

کافی و مناسبی را فراهم نمی کند.
• بتوان از روشــهای حسابرســی مبتنی بر رایانه برای بررسی 
الکترونیکــی محاســبه ها یا دیگــر فرایندهــا در جامعه بزرگ 
اســتفاده کــرد )برای مثال، اســتفاده از نرم افزار ای ســی ال 

.((ACL)

2- رســیدگی اقالم خاص؛ این کار در موارد زیر مناسب 
است:

• اقــام عمده یا بزرگی که به تنهایی می تواند منجر به تحریف 
بااهمیت شود.

• تمامی اقام بیشتر از یک مبلغ خاص.
• اقام یا حوزه های غیرعادی یا حساس صورتهای مالی.

• اقامی که به احتمال زیاد مشکوک به تحریف بااهمیت اند.
• اقامــی که اطاعاتی درباره موضوعهایی مانند ماهیت واحد 

تجاری، ماهیت معامات و کنترلهای داخلی فراهم می کند.
• اقامی که بــرای آزمون عملکرد فعالیتهــای کنترلی خاص 

به کار می رود.
3- رسیدگی به نمونه معرف اقالم جامعه

این کار وقتی مناسب است که می توان با انتخاب و آزمون نمونه 
معــرف جامعه، درباره کل جامعه نتیجه گیری کرد. حســابرس 
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بــا نمونه گیری قادر به کســب و ارزیابی شــواهد حسابرســی 
درباره ویژگیهای خاص اســت. تعیین انــدازه نمونه می تواند 
با رویکردهــای آماری یا غیرآماری انجام شــود. نمونه گیری 

مؤثرترین راه کاهش خطر در مورد یک ادعا است.
• وقتی از نمونه گیــری آماری برای آزمون کارکرد اثربخشــی 
کنترلهای داخلی استفاده می شود، حجم نمونه الزم با افزایش 
حجــم جامعه افزایــش نمی یابد. نمونه تصادفــی با حجم 30 
درصد که انحرافی در آن مشــاهده نشده است، می تواند سطح 
اطمینــان باالیی درباره کارکــرد اثربخشــی کنترلهای داخلی 

فراهم کند.
• در بودجه ریــزی حسابرســی، بافاصله پــس از اجرای کار، 

زمانــی را برای بحث میــان اعضای گروه حسابرســی درباره 
یافته ها در نظر بگیرید. به یاد داشــته باشید که شناسایی تقلب 
بــا کنار هم قرار دادن اطاعات دربــاره موضوعهای کوچک و 

ناچیز، صورت می گیرد.
• حســابرس باید کفایت رابطه دوطرفه بین حسابرس و ارکان 
راهبری را ارزیابی کند. اگر این رابطه کافی نباشــد، حسابرس 
بایــد تأثیر آن را بر بــراورد خطر تحریف بااهمیــت و توانایی 
کســب شواهد حسابرسی کافی و مناسب، ارزیابی کرده و اقدام 
مناسبی انجام دهد. در ضمن الزم است زمانی را صرف ایجاد 
رابطه ســازنده کاری با ارکان راهبری کنیــد. این کار به بهبود 

اثربخشی رابطه با آنان کمک می کند.
افزون بر مطالب یادشده، موارد زیر پیشنهاد می شود:

• تدوین و انتشار اســتانداردهای حسابداری برای واحدهای 
بین المللــی  اســتانداردهای  بــر مبنــای  کوچک ومتوســط 
حسابداری برای واحدهای کوچک ومتوسط به وسیله سازمان 

حسابرسی.
• برگزاری دوره های آموزش راهنمای به کارگیری استانداردهای 
بین المللــی حسابرســی در حسابرســی واحدهــای تجــاری 
کوچک ومتوســط و بازنگری در پرسشــنامه کنترل کیفیت کار 
)کار تکمیل شده( مناسب با واحدهای تجاری کوچک ومتوسط 

به وسیله جامعه حسابداران رسمی ایران.

پانوشتها:
1- Small and Medium-sized Entities (SMEs) 
2- International Federation of Accountants (IFAC) 

منابع:
• رحیمیان نظام الدین، راهنمای به کارگیری اســتانداردهای بین المللی 
حسابرســی در حسابرســی واحدهای تجاری کوچک ومتوسط، نشر 

دهکده، چاپ اول، 1391
• ســازمان حسابرســی، اســتانداردهای حسابرسی، ســایر خدمات 
اطمینان بخشــی وخدمات مرتبط، شــرکت ایرانچاپ، چاپ چهاردهم، 

1393
• ســازمان حسابرســی، استانداردهای حســابداری، چاپ بیست ودوم، 

.1391

در واحدهای تجاری کوچک

بهترین راه برای

برنامه ریزی می تواند

مباحث اعضای گروه حسابرسی
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باشد


