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حداکثر ساختن ارزش یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک

توانایی حسابرسان داخلی در شناسایی و کاهش ریسک

Michael Bechara & Gaurav Kapoor 	
ترجمه: رضا شاداب   

با توجه به جریانهای دنیای تجارت در س��الهای اخیر، 
اگر تنها یک درس باش��د که اقتصاد یاد گرفته باشد، آن 
درس پی بردن به اهمیت موضوع مدیریت ریسک قوی 
و مؤثر است. امروزه در سراسر جهان سرمایه گذاریهای 
قابل توجه��ی به منظ��ور تقوی��ت برنامه ه��ای مدیریت 
ریسک انجام می شود. با این وجود، شاهد شکستهایی 
هم در ای��ن زمینه هس��تیم؛ مانند کاهش س��وداوری، 
هک شدن اطالعات حساس و قدمهای اشتباه نظارتی 
که در نتیجه آن میلیونها تن از مش��تریان متضرر شده و 

میلیاردها دالر از دست داده اند.
در واکنش به این امر بوده، شرکتها به طور فزاینده ای 
ب��ه حسابرس��ان داخلی ب��رای شناس��ایی و کاهش این 
خطره��ا متکی ش��ده اند. حسابرس��ان داخل��ی به دلیل 
درکش��ان از فرایندهای کسب وکار سازمان و ریسکهای 
مرتب��ط و همچنی��ن تعامل مستمرش��ان ب��ا واحدهای 
بازرگانی و مدیریتی سازمان، برای رسیدگی به این مسئولیت مهم دارای موقعیت برجسته ای هستند. با این تفاسیر، این پرسش 

مطرح خواهد شد که نقش حسابرسان برای ایجاد مقاومت در برابر ریسکهای تهدیدکننده سازمان چیست؟

رویکرد منظم حسابرسی مبتنی بر ریسک
تمرکز حسابرس��ان داخلی همواره بر حوزه ریس��ک بوده، اما آنچه هم اکنون در حال تغییر اس��ت، چگونگی ارزیابی این ریس��کها 
به وس��یله حسابرس��ان اس��ت. برنامه حسابرس��ی سنتی بیش��تر براس��اس س��وءظنها یا خط دهی مدیریت بود که بیش��تر مواقع به 
تصمیم گیری های اشتباه محدود می شد. این برنامه های حسابرسی به دلیل آنکه تغییرهای مستمر ریسکها را در نظر نمی گرفت، 
به تخصیص نامناس��ب منابع می انجامید. به طور مش��ابه، اگر فهرستی از ریس��کهای مختلف در صنایع به خوبی تهیه شده باشد، 

ضعف اصلی آنها در نظر نگرفتن ویژگیهای منحصربه فرد و تاریخچه ریسک هر سازمان خواهد بود.
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ی��ک برنامه حسابرس��ی مؤثر مبتنی بر ریس��ک با مش��اهده 
ریس��کهای سازمان از میان منشور هدفهای راهبردی، بر تمام 
محدودیتهای ذکرش��ده غلبه کرده و حسابرس را قادر می سازد 
که حسابرس��ی هدفمندتر و کارامدتری داشته باشد. همچنین، 
این برنامه حسابرس��ی از طریق ارتباط ریس��کهای س��ازمان با 
هدفهای تجاری سازمان، باعث خواهد شد تا بتوان برنامه های 

کاهِش ریسک دقیقتر، سریعتر و واضح تری را تدوین کرد.

پیاده سازی طرح حسابرسی مبتنی بر ریسک
برخالف نظر عموم، حسابرسیهای مبتنی بر ریسک با بررسی 
خود ریس��کها آغاز نمی ش��ود. اگ��ر بخواهیم دنیای��ی را متصور 
ش��ویم که مجموعه ای از ریس��کها به صورت مجزا در آن اتفاق 
می افتد، درخواهیم یافت که این کار برای تصمیم گیری مفید و 
عملی نیست و باعث به هدر رفتن وقت و صرف منابع روی آن 

دسته از خطرهایی می شود که برای سازمان بی ربط هستند.
ط��رح حسابرس��ی مبتنی بر ریس��ک مؤثر و کارام��د با توجه 
به هدفهای س��ازمان آغاز می ش��ود؛ از این رو که ریس��کها تنها 
در س��ایه آنها معنی پیدا می کنند. برای مث��ال، فرض می کنیم 
ه��دف یک فرد ماندن در خانه و تماش��ای تلویزیون اس��ت، او 
در این روز نگرانی پنچر ش��دن الس��تیک ماش��ینش را ندارد، 
بلکه نگرانی اصلی او مس��ائلی مانند مزاحم��ت بچه ها، پختن 

غذا یا تماس��های تلفنی خواهد بود؛ زیرا اینها موارد خطرهایی 
هستند که هدف اصلی او را که تماشای تلویزیون است، تهدید 

می کنند.

جمع آوری داده های مرتبط با ریسک
داده ه��ای مربوط به برنامه ریزی منابع س�ازمانی (ERP) و 
فهرس��تهای جامعی که ریس��کهای مرتبط با صنایع مختلف را 
در بر دارد، براس��اس داده های تاریخی اس��ت؛ گرچه برخالف 
ف��رض اینک��ه آین��ده همانند گذش��ته خواه��د بود، هم��ه چیز 
به ندرت به همان شیوه س��ابق دو بار اتفاق می افتد. در عوض، 
حسابرس��ان در ای��ن زمینه بای��د توجه خود را به منابع انس��انی 
سازمان معطوف کنند. کارکنان، نمایانگر پویاترین، به روزترین 
و مهمترین منابع اطالعاتی ریس��ک سازمان هستند؛ زیرا آنها 
ه��ر روز با خطرهای س��ازمان مواجه ب��وده و توانایی پیش بینی 

ظهور یک خطر جدید یا وقوع یک خطر بالقوه را دارا هستند.
برای رسیدن به این منظور، حسابرسان باید در وهله اول کار 
را با مش��ورت مدیریت ارشد س��ازمان برای شناسایی هدفهای 
راهبردی س��ازمان و ریس��کهای مرتبط ب��ا آن هدفها آغاز و در 
مرحله بعد باید گفتگوهای خود را به س��طح وس��یعتری از افراد 
س��ازمان گس��ترش دهند؛ از قبی��ل کارکن��ان عملیاتی، بخش 
خری��د، بخش��ی حقوقی س��ازمان و دیگر کارکنان س��ازمان که 
وظیفه آنها دس��تیابی به هدفهای سازمان است- هر چه با افراد 
بیشتری مصاحبه انجام شود، بینش عمیق و جامعتری خواهیم 

داشت.
پرس��یدن  از  بای��د  انج��ام مصاحب��ه، حسابرس��ان  هن��گام 
پرسش��های قالبی مانن��د اینکه »چه چیز باعث بی خوابی ش��ما 
می ش��ود؟« خ��ودداری کنن��د؛ آنه��ا بای��د هدفها و ریس��کهای 
مرتب��ط با آن را برای افراد تش��ریح ک��رده و از کارکنان بخواهند 
چگونگی دس��تیابی به آن هدفها به وسیله س��ازمان را توصیف 
کنند. همچنین باید از آنها خواس��ته شود تا ریسکهای دیگری 
که مورد بحث قرار نگرفته، ولی رسیدن به هدفهای سازمان را 

به خطر می اندازد، شناسایی و معرفی کنند.
روش دیگری که حسابرسان برای جمع آوری داده می توانند 
به کار ببندند، اس��تفاده از پرسش��نامه است. با معرفی مقیاس 1 
الی 5 برای هر جواب می توانیم پاسخها را به صورت کمی برای 

کارکنان 

نمایانگر پویاترین 

به روزترین و مهمترین 

منابع اطالعاتی ریسک سازمان 

هستند
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تحلیلهای بعدی در اختیار داشته باشیم.
جدول 1، نمونه ای از این پرسشنامه را نشان می دهد.  

پس از جمع آوری داده های مربوط به ریس��ک حسابرس��ان 
آماده هستند تا:

• نقشه )ارتباط( ریسکها به هدفها را ترسیم کنند،
• الگوهای ریسک را شناسایی کنند، و

• این الگوها را براساس هدفهای سازمان طبقه بندی کنند. 
ترسیم نقشه ریسکها به هدفها

درمیان حسابرس��ان، گرایش غالب تمرکز بر ریسکهایی است 
که در نظرس��نجیها و بررسیها بیشترین تعداد پاسخ یا باالترین 
رتبه را داش��ته باشند.برای مثال، اگر 95 درصد پاسخ دهندگان 
به پرسش��نامه خطر<A> را به عن��وان جدی ترین تهدید برای 
سازمان انتخاب کرده باشند، حسابرسان ممکن است احساس 
کنند که باید تمام منابع خود را صرف تدوین برنامه حسابرسی 
کنن��د ت��ا خطرناک ترین تهدید س��ازمان کاهش بده��د. اما هر 
کدام از ریسکها نه تنها به صورت مجزا عمل نمی کنند، بلکه با 
دیگر ریس��کها و حتی با هدفهای سازمان به صورت الگوهای 
پیچی��ده ای تعام��ل دارند؛ بنابراین مهم اس��ت ک��ه بتوان این 

ارتباطها و همبستگیها را درک کرد.
اگ��ر ه��دف حس��ابرس گزارش��گری مال��ی صحیح باش��د، 

نظرس��نجیها ممکن اس��ت نش��ان دهد که این هدف با سطح 
باالی��ی از ریس��ک »فقدان تجرب��ه کارکنان حس��ابداری« یا با 
س��طح متوسط از ریس��ک »ضعف در حاکمیت شرکتی« تهدید 

می شود. 
حس��ابرس همچنین ممکن است ریسکهایی را که در ظاهر 
ارتب��اط چندانی با هدف موردنظر ما ندارد اما آن را مورد تهدید 
ق��رار می ده��د را پیدا کند. ب��رای مثال، برنامه ه��ای فروش و 
بازاریابی تهاجمی را می توان یافت که پیامدهای اثرات قوی بر 
گزارش��گری مالی دارند. برای رسیدن به سطح فروش هدف، 
اگر به تمام سازمان فشار زیادی تحمیل شود، گزارشهای مالی 
با شناس��ایی درامد نابهنگام یا نامناسب به خطر خواهند افتاد. 
ی��ک مثال معمول از این ریس��ک، اقدام فریبکارانه1 اس��ت 
بدین صورت که ش��رکت تولیدهای مازاد خود را در پایان دوره 
ب��رای توزیع کنندگان حمل کرده و در آغ��از دوره مالی بعد آنها 

را برمی گرداند.
شناسایی الگوهای ریسک

الگوهای ریس��ک مجموعه ای از ریسکهای منفرد هستند که 
هدفی خاص را در س��ازمان تهدید می کنند. بس��یار مهم است 
که به این الگوها توجه ش��ود؛ چرا که آنه��ا تصویر بزرگتری را 
برای ما مجس��م می کنند. ای��ن الگوها ترکیبی از ریس��کهای 

1 2 3 4 5

ضعیف کمتر از متوسط متوسط خوب عالی هدف

√ گزارشگری مالی صحیح

نادر کم تکرار متوسط مکرر فراگیر ریسک

√ اضافه کاری بیش از حد

√ فقدان تجربه حسابداری

√ ارتباطهای ضعیف

جدول 1- نمونه ای از پرسشنامه ریسک
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بزرگت��ر از مجم��وع هر ک��دام از آنها- وقتی به ط��ور انفرادی اثر 
می گذارند - را به ما نش��ان می دهد. ب��رای مثال، اگر فردی در 
حال رانندگی با موبایل صحبت کند و در همان حال به موسیقی 
گوش کند، احتمال برخوردش با وس��یله نقلیه دیگر بس��یار باال 
می رود؛ در حالی که اگر هر کدام از این ریسکها به تنهایی وجود 
داش��ته باشد، به مراتب خطر کمتری خواهد داشت تا زمانی که 

همزمان به عنوان یک الگو اتفاق بیفتند.
در اص��ل، الگوهای ریس��ک به حسابرس��ان کم��ک می کند 
ت��ا آن دس��ته از خطرهایی که با هم تعامل ک��رده و موقعیتهای 
خطرناک را شکل می دهد، شناسایی کنند. برای نمونه، فرض 
کنید که حسابرسان در طول بررسی نظرسنجی شان پی برده اند 
ک��ه گزارش��گری مالی صحیح ب��ا الگوهای ریس��ک زیر تهدید 

می شود: 
فقدان تجربه حسابداری 20 درصد، حاکمیت شرکتی ضعیف 
40 درص��د، برنامه های بازاریاب��ی و فروش تهاجمی 30 درصد 
و آموزش ناکافی 10 درصد. در اینجا ریس��ک آموزش ناکافی، 
به تنهایی کم اهمیت به نظر می رس��د؛ اما اگر حسابرس��ان از آن 
چشم پوشی کنند و برای حسابرسی یا کاهش آن تالشی نکنند، 

ای��ن خطر صورتهای مالی را همچن��ان به طور بااهمیتی تهدید 
خواهد کرد.

طبقه بندی الگوهای ریسک  براساس هدفهای سازمان
زمانی که حسابرس��ان الگوهای ریس��ک را براس��اس هدفهای 
سازمان مرتبط و طبقه بندی می کنند، برنامه حسابرسی مبتنی 
ب��ر ریس��ک هدفمندتر خواهد ش��د. در این مرحله مهم اس��ت 
به خاطر داشته باشیم که حسابرس��ها نباید به سمت ریسکهایی 
با س��طح خط��ر باال جذب ش��وند، بلک��ه باید تم��ام خطرهایی 
ک��ه مهمترین هدفهای س��ازمان را به  خط��ر می اندازند را مورد 
کنکاش قرار دهند. این کار حسابرسان را قادر خواهد ساخت تا 
هدفمند عمل کرده، ریسکها را با هدفهای راهبردی کسب وکار 
س��ازمان مدیری��ت یکپارچ��ه س��اخته و درصد پاس��خگویی و 

شفافیت را افزایش دهند.
نم�ودار 1 پن��ج نمونه از هدفهای مرس��وم یک س��ازمان را 
نش��ان می دهد. هر س��تون ب��االی هدفها، الگوهای ریس��ک 
مرتبط با هر هدف را نش��ان می دهد. هر رنگ نیز نماینده یک 
ریس��ک فرضی بوده و وجود بیش��تر از یک رنگ در یک ستون 
نش��ان دهنده الگوی خطری اس��ت که از 2 یا تعداد بیش��تری از 

٪100

٪ 90

٪ 80

٪ 70

F 60 ٪ریسک

  E50 ٪ریسک

 D 40 ٪ریسک

  C 30 ٪ریسک

 B 20 ٪ریسک

  A 10 ٪ریسک

٪ 0

کاهش هزینه های ایمنی کارکنان
تامین کننده

محصول جدید 
الف

گزارشهای مالی افزایش سهم بازار
صحیح

نمودار 1- الگوهای ریسک اهداف سازمان
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ریس��ک برای آن هدف تشکیل شده است .برای مثال، هدف 
»گزارش��گری مالی صحیح« با 4 ریسک تهدید می شود. رنگ 
زرد )در این س��تون(، ش��ایعترین ریسک برای این هدف بوده 

چون حدود40 درصد این الگوی ریسک را تشکیل می دهد.

فناوری به عنوان یک عامل توانمندساز
بخش بزرگی از حسابرس��ی مبتنی بر ریس��ک شامل صحبت 
ک��ردن ب��ا ذینفع��ان مختل��ف، شناس��ایی ریس��کها در تم��ام 
بخش��ها، گروههای س��ازمان و ارزیابی اثربخش��ی کنترلهایی 
اس��ت که برای کاهش تهدید آن ریس��کها در س��ازمان موجود 
اس��ت. اینه��ا فعالیتهایی وقتگیر و پرهزینه هس��تند که به طور 
معم��ول از س��وی حسابرس��ان متعدد و ب��ا اس��تفاده از چندین 
برنامه کارب��ردی، فرایندها، کاربرگها و ابزار و به طور مس��تقل 
انج��ام می پذیرند. ب��دون هماهنگ��ی و ارتباط مناس��ب میان 
آنها، احتمال دوباره کاری در طول حسابرس��ی داخلی سازمان 
به وسیله حسابرس��ان وجود دارد که موجب کاهش بهره وری و 

افزایش هزینه ها خواهد شد.
اما چه می شود چنانچه سیستمی یکپارچه وجود داشته باشد 
که تمام فرایندهای حسابرس��ی، سیستم، ابزار و جریان کاری 

آنها و حتی موسسه های حسابرسی را هماهنگ کند؟ 
ب��ا افزایش اینگون��ه ارتباطها در سراس��ر س��ازمان، قابلیت 
کش��ف ریسکها و انجام عملیات حسابرس��ی بهبود پیدا کرده و 
فعالیتهای اضافی و دوباره کاریها را می تواند به حداقل رساند.

فناوری، زیرساختهای حسابرسی را متمرکز کرده و می تواند 

به عنوان نقط��ه ای مرجع برای شناس��ایی و ارزیابی ریس��کها 
در س��ازمان، جمع آوری و اش��تراک گذاری اطالعات مرتبط با 
ریس��کها و مدیریت چرخه عمر حسابرس��ی به کار گرفته شود. 
همچنین، حس��ابرس را قادر می س��ازد ت��ا بانکهای اطالعاتی 
متمرکز ایجاد کند تا در آن تمام داده های مربوط به ریس��کها- 
همراه ب��ا کنترلهای مربوط، ارزیابیها، داده های حسابرس��ی و 
گزارش��ها- به طور مؤثری س��ازماندهی، ذخیره، مدیریت و به 

اشتراک گذاشته  شود.
با چنین بانک اطالعاتی، حسابرس��ان داخلی برای شناسایی 
و درک ریس��کها و ارتب��اط آنها با هدفهای س��ازمان بهتر تجهیز 

فناوری 

زیرساختهای حسابرسی را 

متمرکز کرده و به عنوان 

نقطه ای مرجع برای 

شناسایی و ارزیابی ریسکها 

در سازمان

به کار گرفته شود

شکل1- نمونه ای از نقشه های حرارتی ریسک  

باالمتوسطباالبحرانی

متوسطپایینمتوسطباال

پایینپایینپایینمتوسط

پایین متوسط  باال

اثر × احتمال = ریسک    

احتمال

 اثر
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خواهند شد. آنها همچنین می توانند دقیقتر نقشه رابطه ریسکها 
با کنترلها، فرایندها، واحدهای س��ازمانی و قوانین را ترسیم کنند 
و ای��ن ب��ه نوبه خود می تواند حسابرس��ی را تس��هیل نم��وده، به 
صورت بندی کردن طرح حسابرسی کمک کرده و زمینه مدیریت 

کارامد منابع را برای مدیریت حسابرسی فراهم  کند.

از آنجا که نظرس��نجیها بخش عمده ای از حسابرسی مبتنی 
بر ریس��ک را در برمی گیرند، فناوری می تواند با ساده س��ازی و 
تسهیل تمامی مراحل آن از طراحی، توزیع، اجرا تا جمع آوری 
پاس��خها از سراس��ر س��ازمان، واحدها و مکانه��ای جغرافیایی 
)ش��عب ش��رکت(، کمک کند. اف��زون بر ای��ن، می تواند فرایند 
نظارت بر کنترل ریس��کها و ایجاد گزارش��ها را خ��ودکار کرده و 
ای��ن اطمینان را به م��ا بدهد که یافته ها و حوزه های مش��کوک 
در ط��ول حسابرس��ی به ط��ور مناس��بی بررس��ی و حل وفص��ل 
می ش��ود. حسابرس��ان داخلی از این طریق می توانند در زمان 
و منابع ارزش��مند خود صرفه جوی��ی کرده و نیاز برای صفحات 
گس�ترده (EXCEL) دس��ت وپاگیر را حذف کنن��د. بعضی از 
ابزار فناوری از قبیل داش��بوردها، نقشه های حرارتی ریسک و 
نمودارها می توانند ش��فافیت در حسابرسی را از طریق بینش و 
دید ارزشمندی که ایجاد می کنند تسهیل کرده و حتی می توانند 

گزارش آنها را به س��هامداران ارائه کنند. نمونه ای از نقشه های 
حرارتی ریسک در شکل 1 نشان داده شده است.

نتیجه گیری
امروزه، حسابرس��ان داخلی ای��ن توانایی را دارند ک��ه نه تنها از 
ارزش��ها حفاظت کنن��د، بلکه بتوانند آنرا خلق کنند.مهم اس��ت 
ک��ه آنها تمرکز م��داوم خود را بر ریس��ک ها گس��ترش داده، و 
برنامه حسابرس��ی را حول شناس��ایی ریس��کها و الگوهای آن 
تدوین کنند.ای��ن کارباعث خلق فرصتهایی برای حسابرس��ان 
داخلی خواهد ش��د تا بتوانن��د نقش راهبردی تری در س��ازمان 
داش��ته باش��ند و همچنین مش��ورتهایی مبتنی بر ریسک برای 

شکل دهی راهبرد کلی سازمان ارائه کنند.
در پایان می توان 3 عنصر کلیدی را برای داش��تن یک طرح 

خوب حسابرسی مبتنی بر ریسک ذکر کرد:
1- در هن��گام تدوی��ن برنام��ه، هدفهای راهبردی س��ازمان و 
ریس��کهای مرتبط را پایه قرار داد. 2- ب��ا مصاحبه از کارکنان، 
داده های ورودی را دریافت کرده، الگوهای ریسک را براساس 
آن و مبتنی بر هدفهای س��ازمان ش��کل داد، و 3- برای تسریع 

در فرایندها از فناوری استفاده کرد.

پانوشت:
1- Channel Stuffing
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الگوهای ریسک 

به حسابرسان کمک می کند تا 

آن دسته از خطرهایی که 

با هم تعامل کرده و 

موقعیتهای خطرناک را شکل می دهند 

شناسایی کنند


