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همه گیری  دغدغه  به  که  بودید  ایرانی  حسابداران  اولین  از  شما 
ویروس کرونا پرداختید و با تهیه و انتشار چند مطلب خواندنی، 
زمینه را برای بحث و گفتگو درباره این موضوع فراهم ساختید. 
به  و  می کنید  شرکت  حسابرس  مجله  با  گفتگو  در  که  ممنونیم 

پرسشهای مجله، پاسخ می دهید.
استانداردهای حسابداری ایران، تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای 
گزارشگری مالی در شرایط افزایش ریسکها و موارد ابهام ناشی 

از همه گیری ویروس کرونا بوده است؟

حاجیان
در مورد سئوال شما توجه به این مهم الزم است که خوشبختانه در پی 
مالی  گزارشگری  بین المللی  استانداردهای  با  همگرایی  سیاست  اتخاذ 
از سوی سازمان حسابرسی، شرکتها در سال 1398 ملزم به اجرای دو 
استاندارد جدید در مورد ارائه و افشای ابزارهای مالی، و یک استاندارد 
نمونه  با  همراه  که  شدند  مالی  صورتهای  ارائه  برای  بازنگری شده 
صورتهای مالی تنظیمی به وسیله سازمان بورس، زمینه بسیار مساعدی 

برای موارد افشای مرتبط با موضوع سئوال شما فراهم کرد. 

همه گیری ویروس کرونا؛
 مشارکت همگانی در مدیریت بحران
گفتگو با: آقای حسن حاجیان
رئیس هیئت مدیره موسسه حسابرسی شهودامین
عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری
عضو کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس
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البته، نوبودن برخــی از مفاهیم الزامات آن اســتانداردها و 
عدم آمادگــی کافی شــرکتها در به کارگیری آنهــا، و همچنین 
تبعات شیوع ویروس کرونا بر دسترسی به اطالعات روزامد، و 
همچنین محدودیت حضور و همکاری کارا و اثربخش کارکنان 
درحساسترین روزهای تهیه صورتهای مالی، موجب نقصهای 
گاهــا با اهمیتی در ایــن زمینه بود که زحمــات زیادی را برای 
حسابرســان ایجاد کرد ولی به لطف خدا و همت حسابداران و 
حسابرســان، به نظر می رسد که درنهایت در بیشتر موارد منجر 

به انتشار اطالعات مفیدی شده باشد. 

داخلی  کنترلهای  اثربخشی  بر  تاثیری  کنونی  آیا شرایط 
چه  مدیریت  است؟  داشته  مالی  گزارشگری  بر  ناظر 
وظایف جدیدی برای حفظ کارایی و اثربخشی کنترلهای 

داخلی دارد؟ 

حاجیان
مناسب  رعایت  با  سازماندهی شده  کارامد،  و  شایسته  کارکنان 
آئین نامه های  و  از دستورالعملها  برخوردار  و  تفکیک وظایف، 
ایفا  داخلی  کنترل  نظام  استقرار  در  را  اصلی  نقش  روزامد، 
ویروس  شیوع  پی  در  کارکنان  سالمت  تهدید  می کنند. 
اجباری،  قرنطینه های  و  بهداشتی  الزامات  تشدید  کرونا، 
با ریسکهای متعددی در زمینه کارایی و  واحدهای تجاری را 
از  برخی  نامناسب شدن  همچنین  و  کارکنان  وظایف  تفکیک 
دستورالعملها و آئین نامه ها به دلیل تغییرات و شرایط محیطی 
ویژه  تدابیر  آنها  با  مواجهه  که  است  کرده  روبه رو  کسب وکار 

هیئت مدیره شرکتها را طلب می کند.
حفظ آرامش محیط و پرهیز از رفتارهای هیجانی و توجه به 
تمامی سیاســتهای حمایتی دولت برای عبور از بحران شیوع 
ویروس و برنامه ریزی هوشــمندانه برای بهره مندی مناســب 
از آنها، و درنهایت گزارشــگری مالی باکیفیت، به منظور تامین 
اطالعات کافی و شــفاف برای تصمیمگیری آگاهانه ذینفعان، 
بایــد از اولویتهای هیئت مدیره شــرکتها باشــد. آنچه مســلم 
اســت همه باید به ســهم خود در مدیریت این بحران و کاهش 
اضطرابهای ناشــی از آن تالش کننــد. در این تالش، نقش 
گزارشــهای مالی و مدیریتــی جامع و تا حد امــکان آینده نگر 
و صــد البته واقع بینانه، بســیار مهم اســت که مســتلزم توجه 

دوچندان مدیران به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی 
و پایبندی به آنها است. 

شما از حسابرسانی هستید که توجه ویژه ای به فناوری 
حسابرسی  در  آن  به کارگیری  و  ارتباطات  و  اطالعات 
دارند، و در این زمینه حرفهای زیادی مطرح ساخته اید. 
شما  به نظر  و  دارید؟  کنونی  شرایط  برای  پیامی  چه 
آمادگیهایی  چه  اطالعات  فناوری  زمینه  در  حسابرسان 

باید داشته باشند؟ 

حاجیان
 ،(ICT) ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  دنیای  در  حضور 
محیط  آن  مقتضیات  و  ویژگیها  از  کافی  آگاهیهای  مستلزم 
بر  حاکم  داخلی  کنترلهای  مالی،  گزارشگری  منظر  از  است. 
و  عمومی  کنترلهای  شامل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
از مهمترین موضوعات است. حسابرسان در  کاربردی، یکی 
به دلیل  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  به  متکی  محیطهای 
بسیاری  نامرئی بودن  و  محیط  غیرفیزیکی  عمدتا  ویژگیهای 
حسابرسی  ردپای  کمرنگ بودن  به اصطالح،  و  عملیات  از 
و  هستند  مواجه  باالتری  ذاتی  ریسک  با   ،(Audit trail)

محیطهای  به  نسبت  نیز  داخلی  کنترلهای  ارزیابی  و  شناخت 
ارتباطات )اصطالحا محیط  و  فناوری اطالعات  به  غیرمتکی 

دستی( با پیچیدگیهای بیشتری همراه است. 
در وضعیت شــیوع ویروس و محدودیتهــای حاکم بر تردد 
و حضــور در محیــط واحدهای مــورد حسابرســی، بعضی از 
حسابرســان، علیرغم نبود تجربــه مفید قبلی در اســتفاده از 
امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات، به فکر به کارگیری این 
امکانات به منظور انجــام کار از راه دور افتادند و ظاهرا برخی از 
آنها بخشــهایی از کار حسابرسی را با اســتفاده از نرم افزارهای 
 ،(MS Excel) مایکروســافت اکســل  عمومــی، مثــل 
مایکروســافت اوت لوک (MS Outlook) و ِانی ِدســک 
(AnyDesk) یا نرم افزارهای اختصاصا تولیدشده توسط خود 

یا دیگران انجام دادند که شــخصا از کم وکیف نتایج کارشــان 
اطالعی ندارم و باید امید داشــت که این امــر منجر به تقلیل 

حسابرسی به سندرسی و کنترل محاسبات، نشده باشد. 
آن چه در ایــن زمینه مورد تاکید مراجع حرفه ای قرار گرفته، 
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ضرورت پیروی از اســتانداردهای انجام کار از راه دور، توجه به 
ریســکهای صحت و اعتباِر داده ها، مثل ریسک دستکاری و 
جعل داده ها و ریسک دستیابی به داده های نهایی و قطعی شده، 
و از همــه مهمتر، رعایت کامل اســتانداردهای حسابرســی و 
حفظ کیفیت کار اســت، همانند آن چه هنگام انجام حسابرسی 
طبق روال عادی و با اســتفاده از روشــهای عینی درنظر قرار 
می گیرد. در گرداوری شــواهد با اســتفاده از امکانات راه دور، 
بایــد مراقبت شــود که ضعفهــای احتمالی کنترلهــای داخلی 
حاکم بر فنــاوری اطالعات و ارتباطات واحد مورد رســیدگی، 
خدشــه ای به صحت و اعتبار شواهد حسابرســی وارد نکند و 
به همین دلیل، حسابرســی در چنین محیطهایی باید با ســطح 
تردید حرفه ای باال انجام شــود، که مستلزم استفاده از کارکنان 
با تجربه تر و دارای آگاهیهای الزم نســبت به ریسکهای حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات اســت. به هرحال، برای بسیاری 
از حسابرســان اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات رویه 
معمولی در حسابرســی نیســت و لذا باید با احتیاط، و با دانش 

کافی نسبت به استانداردهای مربوط، به کار گرفته شود. 

مفـروضات و قضـاوتهای هیئت مدیره شـرکت در تهیه 
صورتهای مالی، مبنـای مهمـی برای ارزیابی حسـابرس 
است. چه موضوعهای مهمی اکنون باید در مفروضات و 

قضاوتهای مدیریت درنظر گرفته شود؟

حاجیان
مالی،  گزارشگری  ُبعد  از  شرکتها  هیئت مدیره  مسئولیت 
تصویری  که  است  به نحوی  مالی  صورتهای  ارائه  و  تهیه 
انعطاف پذیری  و  مالی  عملکرد  مالی،  وضعیت  از  مطلوب 
با  مسئولیت  این  کنند.  فراهم  ذینفعان  برای  شرکت  مالی 
نگرانیهای  باالی  روانی و سطح  و  به عوامل روحی  توجه 
سرمایه گذاران  خصوصا  مالی،  صورتهای  استفاده کنندگان 
فعلی  بحران  شرایط  در  مشتریان،  و  اعتباردهندگان  و 
بر  باور  است.  دوچندان  کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی 
این است که تقریبا در تمام شرایط، رعایت استانداردهای 
حسابداری منجر به ارائه اطالعات مفید برای تصمیم گیری 

استفاده کنندگان می شود. 
ماهیت و قابلیت اتکای اطالعاِت مبنای قضاوت در شرایط 

عادی، بسیار متنوع است و درنتیجه بر میزان ابهام در قضاوت 
اثر می گذارد، چه رســد به شــرایط بحرانی فعلی. از مهمترین 
مفروضات و قضاوتهایی که در شرایط بحران فعلی انتظار است 
مورد دقت نظر هیئت مدیره شرکتها قرار گیرد، مفروضات موثر 
بر دسترســی به بازار فروش و منابع تامین کاال و مواد اولیه، بر 
وصول مطالبات و تامین نقدینگــی الزم برای ایفای تعهدات 
و ادامــه و اداره فعالیتهای عادی شــرکت، و بر حفظ کارکنان و 
مدیران اصلی است که تماما ازجمله زیرشاخه های مهم فرض 

تداوم فعالیت هستند. 

مراجع حسابداری و مراجع نظارتی مرتبط با گزارشگری 
مشـارکت  و  سـرعت عمل  جهانـی،  سـطح  در  مـالـی 
درخورتوجهی در مدیریت بحران و آثار آن بر گزارشگری 
مـالی داشته اند. برخورد مراجع حسـابـداری و نظارتـی 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ وضعیت شرکتها از نظر 

رعایت ضوابط و مقررات چگونه بوده است؟

حاجیان
مراجع مورد اشاره، تمهیدات خوب و مفیدی در مورد افزایش 
بسیار  تقدیر  جای  که  داشتند  شرکتها  گزارشگری  مهلتهای 
دارد. با وجود این، در موارد عدیده شاهد عدم استفاده مدیران 
این  از  باالدستی،  هلدینگهای  مدیران  خصوصا  شرکتها، 

حفظ آرامش محیط

 و پرهیز از رفتارهای هیجانی

 و توجه به تمامی سیاستهای

حمایتی دولت

باید

 از اولویتهای هیئت مدیره شرکتها باشد
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مهلتها و لذا مکلف ساختن هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه 
برای برگزاری مجامع طبق جدول زمان بندی شده برای شرایط 
زمانی  تنگناهای  به  توجه  با  موضوع  این  که  هستیم،  عادی 
تحمیلی ایام قرنطینه و محدودیتهای تردد و عدم حضور کامل 
در محیط کار از بیم آلودگی به ویروس، تهیه صورتهای مالی 
باکیفیت را با تهدیدهای جدی روبه رو ساخت که جای نگرانی 

زیادی باقی گذاشته است. 
در رهنمودهای اغلب مراجع حرفه ای بین المللی، و به همین 
ترتیب ســازمان حسابرســی، در رابطه با حسابرسی در بحران 
شــیوع ویروس کرونا، بــه حسابرســان یاداوری شــده که از 
شرکتهای مورد حسابرسی بخواهند مهلتهای قانونی را درنظر 
داشــته باشــند و در صورت عدم اجابت، این موضوع را ازنظر 
ایجاد محدودیت در کار حسابرســی مورد ارزیابی قرار دهند و 
در صــورت اهمیت، گزارش خود را از ایــن بابت تعدیل کنند. 
در حــال حاضر باید منتظر بود تا آثــار احتمالی این موضوع در 

گزارشهای حسابرسی درجریان، مشخص شود.

موسسه های  مالحظات  و  توانایی  در  کنونی  شرایط  آیا 
جدید  قرارداد  انعقاد  و  کار  پذیرش  برای  حسابرسی 

حسابرسی، تاثیر گذاشته است؟ موسسه ها چه چیزهایی 
را بیشتر از گذشته باید درنظر بگیرند؟

حاجیان
موسسه  اطمینان  کسب  زمینه،  این  در  عامل  مهمترین 
انجام  برای  کافی  فرصت  دراختیارداشتن  از  حسابرسی 
تامین  سپس  و  حسابرسی  استانداردهای  طبق  حسابرسی 
فضای کاری مناسب و منطبق با پروتکلهای بهداشتی ابالغی 
مراجع ذیصالح است. کارکنان موسسات حسابرسی، سرمایه 
باشد  نباید حاضر  آنها هستند و هیچ موسسه ای منطقا  اصلی 
کوچکترین خدشه ای به سالمت آنها وارد شود. بدیهی است 
ممکن  فعلی،  اوضاع  در  کافی،  مناسب  شواهد  به  دسترسی 
این موضوع  آثار  که  باشد  مواجه  با محدودیتهای جدی  است 
باید پیش از پذیرش کار و انعقاد قرارداد مورد توجه حسابرس 
قرار گیرد. در استاندارد حسابرسی 300 الزامات کافی و موثری 

در این زمینه بیان شده است. 

از بحران همه گیری  موسسه های حسابرسی چه درسی 
کرونا باید بگیرند؟ آیا این بحران موجب دگرگونی مهمی 

در حرفه حسابرسی می شود؟

حاجیان
نیز همانند  اثر شیوع ویروس کرونا، موسسات حسابرسی  در 
قرار  متعددی  ریسکهای  معرض  در  اقتصادی  فعاالن  سایر 
در  قراردادی  تعهدات  انجام  چگونگی  از  نگرانی  گرفتند. 
کارکنان،  سالمت  برای  جدی  تهدیدهای  وجود  شرایط 
محدودیتهای سفر و اقامت در شهرهای دیگر، بی نظمیهای 
خصوصا  رسیدگی،  مورد  واحدهای  در  ایجادشده  ناخواسته 
تهیه  و  حسابها  بستن  اطالعات،  جمع آوری  زمینه  در 
صورتهای مالی، که با الزم االجراشدن استانداردهای جدید یا 
بازنگری شده حسابداری با وضعیت حادتری مواجه شده بود، 
به دلیل تعطیلیهای قرنطینه ای  فرصتهای زمانی ازدست رفته 
اردیبهشت  اواسط  تا  و  آغاز  اسفند 1398  ابتدای  از  تقریبا  که 
ماه ادامه داشت، در کنار نگرانی از نحوه تامین نقدینگی الزم 
دریافت بخش  در شرایط عدم  کارکنان  پرداخت حقوق  برای 
سردرگمی  ارسالی،  قراردادهای  پیش پرداختهای  از  عمده ای 
که  مواردی  در  حسابرسی  شواهد  گرداوری  نحوه  ازبابت 

پیروی از استانداردهای انجام کار از راه دور

 توجه به ریسکهای صحت و اعتباِر داده ها

 و از همه مهمتر

 رعایت کامل استانداردهای حسابرسی و

 حفظ کیفیت کار

 مورد تاکید مراجع حرفه ای

 قرار گرفته است
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مهیاشدن  بود،  مستقیم  وارسی  و  عینی  مشاهده  مستلزم 
زمینه های بروز تقلب، و بسیاری از عوامل ریزودرشت دیگر، 
شوک عظیمی بود که تردیدی در تاثیر منفی آن بر اثربخشی و 
کارایی تیمهای حسابرسی و نهایتا کیفیت کار حسابرسی باقی 
تداوم  قطعا  آنها،  پیامدهای  و  عوامل  این  اثر  در  نمی گذارد. 
فعالیت برخی موسسات حسابرسی با تردید جدی مواجه شده 
یا خواهد شد که اجازه می خواهم فعال از میزان گستردگی آن 

صحبتی نکنم. 
این بحران، قطعا هشــداری جدی برای حسابرسان سراسر 
جهان بود و برای حسابرســان ایران، از جمله مهمترین درسها 
که می توانم اشاره کنم عبارت است از:  ضرورت تجدید نظر در 
زمانبندی انجام مراحل حسابرسی و برخی از روشهای گرداوری 
شواهد و مستندسازی اقدامات، به ویژه با استفاده گسترده تر از 
فناوری اطالعات و ارتباطــات، بازنگری در مفاد قراردادهای 
حسابرســی، خصوصا در رابطه با حق الزحمه و نحوه پرداخت 
آن، و نیز تشریح کاملتر تعهدات واحد مورد حسابرسی و تبیین 
شــرایط فورس ماژور و نحوه عمل در آن شرایط، و نهایتا فکر 
کــردن در مورد چگونگی طــرح و حل وفصل موانع غیرمترقبه 
این چنینی با ارکان راهبری شرکتها و حتی سطوح باالتر از آنها 
به نحوی که به منزلــه چیز دیگری تلقی نشــود. نقش مراجع 
نظارتی در آینده نگری برای این گونه موارد بســیار مهم اســت 
که امیدوارم فروکش کردن بحران موجب کاهش تالش در این 

خصوص نشود.

تعیین سطح اهمیت همیشه یکی از بحثهای چالش برانگیز 
بوده است. آیا شرایط کنونی، بر این موضوع تاثیر داشته 

است؟

حاجیان
تعیین سطح اهمیت، تابع عوامل کّمی وکیفی گوناگونی است که 
برخی در جریان برنامه ریزی کار حسابرسی و برخی در جریان 
انجام کار حسابرسی در معرض دید حسابرس قرار می گیرد. با 
توجه به متفاوت بودن تاثیر شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا 
اوضاع  در  حسابرسان  است  الزم  مالی،  صورتهای  اجزای  بر 
افشای  موارد  یا  حسابها  مانده  معامالت،  گروه  برای  فعلی، 
اهمیت  سطوح  اهمیت،  سطح  یک  تعیین  به جای  خاص، 

جداگانه تعیین کنند. به هرحال، با توجه به تاثیر سطح اهمیت 
بر حجم آزمونها، و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر عملکرد اجزای 
کنترلهای داخلی، خصوصا فعالیتهای کنترلی، تعیین سطح یا 
سطوح اهمیت در اوضاع فعلی باید با حساسیت زیادی همراه 

باشد. 

آیا بندهای گزارش حسابرس، ازجمله بند تاکید بر مطلب 
بحران  از  شرکتها  محیط  اثرپذیری  درنتیجه  خاص، 

کرونا، نیاز به تغییر و یا تعدیل دارد؟

حاجیان
حسابرس در بندهای تاکید بر مطلب خاص، موضوعاتی را 
ارائه  مالی  صورتهای  در  که  دهد  قرار  تاکید  مورد  می تواند 
برای  از اهمیت ویژه ای  او  به قضاوت  باشد و  افشا شده  یا 
باشد.  برخوردار  مالی  صورتهای  از  استفاده کنندگان  درک 
در مورد  را  مالی خود مطالبی  اگر شرکت در صورتهای  لذا 
نتایج  فعالیت،  تداوم  بر  کرونا  ویروس  شیوع  مالی  آثار 
عملیات، وضعیت مالی و جریانهای نقد و دیگر موضوعات 
اهمیت  از  حسابرس  به نظر  که  مواردی  باشد،  کرده  درج 
بر  تاثیری  و  باشد  برخوردار  شد  ذکر  که  به شرحی  ویژه ای 
اظهارنظر وی نداشته باشد، قابل درج در بندهای تاکید بر 
مطلب خاص گزارش حسابرسی خواهد بود. اگر موضوعی 
تعدیل  گزارش  باشد،  داشته  تاثیر  حسابرس  اظهارنظر  بر 
می شود ولی آن موضوع قابل درج به عنوان تاکید بر مطلب 

خاص نخواهد بود. 

خوانندگان مجله می توانند مطالب بیشتری را از شما در 
ارتباط با آثار همه گیری ویروس کرونا بر گزارشگری مالی 
نشریه  اطالع رسانی  مرکز  در  که  بخوانند،  حسابرسی  و 

حسابرس و دیگر نشریات منتشر شده است. 
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