
13
99

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
10

7 
ره

ما
ش

1

 
حسابرس  گفتگوی  در  مشارکت  برای  شما  از 
کرونا،  ویروس  همه گیری  از  ناشی  تحوالت  درباره 
که  کنید  اشاره  موضوع  این  به  ابتدا  سپاسگزاریم. 
ویروس  همه گیری  از  ناشی  ابهام  موارد  و  ریسکها 
منعکس  شرکتها  مالی  صورتهای  در  چگونه  کرونا 
می شود؟ مدیریت واحد تجاری و حسابرسان بر چه 

اساسی باید با این موضوع برخورد کنند؟
نیکوکار

طبق استانداردهای حسابداری مصوب و صورتهای مالی 
و  گزارشگری   ،1398 سال  ابتدای  از  الزم االجرا  نمونه 
نحوه  و  مالی  گزارشگری  با  مرتبط  ریسکهای  افشای 
مدیریت آن، در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای 
پیش بینی  ریسکها،  سرمایه،  مدیریت  بخش  در  مالی 
گردیده است. موارد ابهام و پیامدهای مرتبط با همه گیری 
ویروس کرونا، می تواند با افزایش احتمال وقوع و یا شدت 
آثار آن بر ریسکهای مختلف مرتبط با گزارشگری مالی، 
و  اعتباری  ریسک  بازار،  ریسک  مالی،  ریسک  ازجمله 
از آنها، بر تداوم فعالیت  آثار هر یک  ریسک نقدینگی و 

گفتگو با: آقای ابوالفضل نیکوکار

عضو کارگروه فنی و استانداردهای

 جامعه حسابداران رسمی ایران

همه گیری کووید 19؛
تداوم فعالیت موسسه های حسابرسی؟

همه گیری کووید 19، عالوه بر جان انسانها، اقتصاد 
در  را  کشورها  از  بسیاری  و  رفت  نشانه  نیز  را  بازار  و 
آستانه بحران قرار داد. دولتها و مردم، در یک کوشش 
کم سابقه و همه جانبه به تالش ایستادند تا از تلفات و 
بکاهند.  است  ممکن  که  آن جا  تا  بحران  آسیبهای 
با  و  داشتند  مقدم جای  در صف  بار، حسابداران  این 
از  پشتیبانی  و  حفظ  به  چشمگیر  سرعت  و  آمادگی 

منافع عمومی پرداختند.
برای بررســی پیامدهای همه گیــری کووید 19 در 
حوزه گزارشــگری مالی در ایــران، به گفتگو با آقای 
ابوالفضل نیکوکار، عضو کارگروه فنی و استانداردهای 
جامعه حســابداران رســمی ایــران و از فعاالن حرفه 
حسابرســی ایران نشســتیم که حاصل آن در ادامه در 

دسترس شماست.
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یادداشت  در  شرایطی  چنین  در  بگذارد.  تاثیر  تجاری  واحد 
بر  آن  آثار  و  مزبور  ریسکهای  با  مرتبط  عوامل  اشاره شده، 
صورتهای مالی و نحوه مدیریت آن، باید افشا شود. همچنین 
استانداردهای حسابداری و حسابرسی در خصوص نحوه برخورد 
مدیریت واحد تجاری و حسابرسان با رویدادهای پس از تاریخ 
حسابرسی  همچنین،استانداردهای  فعالیت،  تداوم  و  ترازنامه 
315 و 330 در خصوص نحوه شناسایی، ارزیابی و برخورد با 
ریسکهای مرتبط با گزارشگری مالی در سطح صورتهای مالی 
و در سطح ادعاهای مربوط، به طور کامل توضیح داده است. با 
توجه به مراتب یادشده، استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
موجود در خصوص شرایط و موضوعات پیش گفته، دربرگیرنده 
ضوابط و تدابیر کافی می باشد و مبنای اصلی برای پاسخگویی 

به شرایط کنونی است.

بر  ناظر  داخلی  کنترلهای  بر  تاثیری  چه  کنونی  شرایط 
واکنشی  و مدیریت شرکتها چه  مالی داشته  گزارشگری 

درقبال آن باید داشته باشند؟
نیکوکار

کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشگری مالی، مجموعه گامها یا 
فرایندهایی است که توسط مدیریت شرکتها، با هدف افزایش 
مالی،  ساختار  سطح  سه  در  مالی  صورتهای  به  اتکا  قابلیت 
فرایندهای مالی و رویدادهای مالی، طراحی و اجرا می گردد. 
هدف کاربردی از طرح و استقرار کنترلهای داخلی یا فعالیتهای 
استقرار  و  طرح  مشخصًا  مالی،  صورتهای  سطح  در  کنترلی 
ممکن  که  است  مخاطراتی  با  برخورد  در  فرایندهایی  و  گامها 
است قابلیت اتکا به صورتهای مالی را از لحاظ ادعاهای وجود، 
افشای  و  تعهدات،  و  حقوق  حسابها،  کامل بودن  ارزشیابی، 
معرض  در  حسابداری  استانداردهای  طبق  مناسب  و  کافی 

تهدید قرار دهند.
اقتصــادی  اثــرات  اگرچــه  کرونــا،  ویــروس  همه گیــری 
قابل توجهــی در مقیاس جهانی و ملی به وجــود آورده و باعث 
رکود و کوچک شدن اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی و بعضًا رشد 
اقتصادی منفی در تعدادی از کشــورها شــده اســت، لیکن در 
ســطح بنگاه های مختلف تاثیر یکسانی نداشته است. به عنوان 
مثال، دامنه فعالیت کســب وکارهای خدماتــی نظیر واحدهای 

تجاری مسافرتی و تفریحی، هتلداری، گردشگری، حمل ونقل 
هوایی، هنری و ... تحت تاثیر محدودیتهای اعمال شده ناشی 
از همه گیری ویروس کرونا، به شــدت کاهــش یافته و برخی از 
آنهــا نیز در معرض تعطیلــی کامل قرار گرفته انــد. همچنین، 
کاهش فعالیت واحدهای تجاری ناشــی از لــزوم نوبت کاری، 
دورکاری، قرنطینــه کارکنان مبتالشــده، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، کاهش فعالیت فرودگاه ها و بنادر و تاثیر آن بر واردات 
و صــادرات و اختــالل در زنجیره تفکیک وظایف و بررســی و 
تصویب معامالت و ...، منجر به مخاطرات جدیدی شــده که 
هر یک به نوبه خود به صورت بالقوه می تواند ادعاهای یادشــده 

را در معرض خطر قرار دهد. 
در این ارتباط، مدیریت شــرکتها مســئولیت دارند با بررسی 
و تشــخیص و ارزیابی عوامل مخاطرات ناشــی از همه گیری 
ویروس کرونا و تاثیر آن بر صورتهای مالی، ساختار و روشهای 
کنترلی را به گونه ای اصالح و به هنگام کنند که مخاطرات مزبور 

در سطح قابل پذیرش کاهش یابد.

چنان چه امکانات الزم

برای کسب شواهد کافی و مناسب

فراهم نگردد

 حسابرس

 باتوجه به اهمیت موضوع

محدودیت در دامنه رسیدگی را

 در دستورکار بررسی خود

 قرار خواهد داد



13
99

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
10

7 
ره

ما
ش

3

را در  کار حسابرسان  از همه گیری،  ناشی  محدودیتهای 
ساخته  روبرو  مشکل  با  مناسب  و  کافی  شواهد  کسب 
برخورد  مشکل  این  با  باید  چگونه  حسابرسان  است. 

کنند؟
نیکوکار

باید  مالی،  صورتهای  حسابرسی  برای  مستقل  حسابرسان 
شواهد  کسب  کنند.  رعایت  را  حسابرسی  استانداردهای 
حسابرسی  در  محوری  موضوع  و  مسئله  مناسب،  و  کافی 
از  ناشی  محدودیتهای  می شود.  محسوب  مالی  صورتهای 
و  کافی  مواردی کسب شواهد  در  کرونا،  ویروس  همه گیری 
در  پیش بینی شده  متعارف  روشهای  چارچوب  در  را  مناسب 
مواجه  مشکل  با  است  ممکن  حسابرسی،  استانداردهای 
برای  مناسب  شرایط  است  ممکن  مثال،  به عنوان  سازد. 
نظارت  امکان  یا  و  مالی  سال  پایان  در  شرکتها  انبارگردانی 
به دلیل  این که  یا  نشود،  فراهم  حسابرسان،  توسط  آنها  بر 
فاصله گذاری  یا  و  نوبت کاری  تردد،  از  ناشی  محدودیتهای 
مدارک  و  اسناد  به  دسترسی  است  ممکن   ... و  اجتماعی 
برای  مسئولین،  با  حضوری  پرس وجوی  و  گفتگو  امکان  و 

حسابرسان فراهم نگردد. 
در چنین شرایطی، حسابرسان امکان کسب شواهد کافی و 
مناسب از طریق سایر روشهای پذیرفته شده را در دستور کار 
قرار می دهند، به عنوان مثال، انجام هماهنگی با مســئولین 
شرکتها برای تغییر برنامه زمان بندی اجرای کار انبارگردانی، 
انتقال اســناد و مدارک پشــتوانه صورتهــای مالی به محل 
موردنظر حسابرســی )حسب هماهنگی و توافق(، دسترسی 
مجازی به اســناد و مدارک مزبور و امکان دسترسی به اصل 
آنهــا در زمانهای بعــدی، گفتگو از طریــق ویدئوکنفرانس و 
توافق در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی با اســتفاده 

از حداکثر مهلت زمانی ممکن.
باوجــود این، چنان چــه امکانات الزم توســط واحد مورد 
رســیدگی برای کسب شواهد کافی و مناســب فراهم نگردد 
و یا اســتفاده از سایر روشهای حسابرســی نیز میسر نشود، 
حســابرس با توجه به اهمیت موضوع، محدودیت در دامنه 

رسیدگی را در دستورکار بررسی خود قرار خواهد داد.

ریسک  به  پاسـخ  در  حسـابـرس  کنـونـی  شـرایط  در 
آنها  اجـرانشـدن  یا  و  داخـلی  کنتـرلهای  نارسـاشدن 

چه رویکـردی را باید دنبال کند؟
نیکوکار

براسـاس رویکـرد حسابرسـی مبتنـی بـر مدیریـت ریسـک، 
بـا گزارشـگری مالـی،  بایـد ریسـکهای مرتبـط  حسـابرس 
سـایر  و  مقـررات  و  قوانیـن  صنعـت،  ریسـکهای  شـامل 
عوامـل برون سـازمانی، ماهیـت واحـد تجـاری، انتخـاب و 
راهبردهـای  و  اهـداف  رویه هـای حسـابداری،  به کارگیـری 
تجـاری، عملکـرد مالـی واحـد تجـاری و ریسـک کنترلهای 
داخلـی مرتبـط بـا گزارشـگری مالـی را شناسـایی و ارزیابـی 
سـطح  در  را  شناسایی شـده  ریسـکهای  همچنیـن،  کنـد. 
صورتهـای مالـی و در سـطح ادعاهایـی که احتمـال تحریف 
در آنهـا وجـود دارد، ارتبـاط دهد و نهایتـًا آزمونهای محتوای 

موسسه های حسابرسی

 برای پرداخت حقوق و مزایا

 همچنین حق بیمه سهم کارفرما

 با مشکالت قابل توجهی

 مواجه شده اند

به نظر می رسد

تداوم فعالیت

 این گونه موسسات

با ابهام جدی

 مواجه خواهد شد



13
99

یر 
و ت

اد 
رد

 خ
10

7 
ره

ما
ش

4

اجـرا  و  طراحـی  را  بااهمیـت  ریسـکهای  بـا  برخـورد  ویـژه 
کنـد. برهمیـن اسـاس، ریسـکهای تحریف بااهمیت ناشـی 
از نارسـایی طراحـی کنترلهـا و یـا ضعـف اجـرای آنهـا بایـد 
شناسـایی، و آثـار آنهـا بـر صورتهـای مالـی و بـر ادعاهـای 
یادشـده، ارزیابی و روشـهای حسابرسـی مناسـب در برخورد 

بـا آنهـا، طراحـی و اجـرا شـود.

کنونی  شرایط  در  فعالیت  تداوم  ریسک  می رسد  به نظر 
برابر  در  تازه ای  احتمال وظایف  این  آیا  رفته است.  باال 

حسابرس قرار می دهد؟
نیکوکار

کوچک ومتوسط  کسب وکارهای  و  عام  به طور  کسب وکارها 
به طور خاص، تحت تاثیر شرایط ناشی از همه گیری ویروس 
نقدینگی،  تامین  مشکالت  با  مختلف،  به درجات  کرونا، 
تسهیالت،  اقساط  بازپرداخت  مشکوک الوصول،  مطالبات 
در  محدودیت  تقاضا،  کاهش  مشتریان،  برگشتی  چکهای 
شده اند.  مواجه   ... و  تولیدات  کاهش  اولیه،  مواد  تامین 
ویروس  همه گیری  پیامد  باید  حسابرسان  و  شرکتها  مدیران 
کرونا را بر تداوم فعالیت واحد تجاری شناسایی و ارزیابی کنند، 
انجام دهند تا مشخص  همچنین تجزیه وتحلیل حساسیت را 
شود که آیا عدم اطمینان بااهمیتی در توانایی واحد تجاری برای 
تداوم فعالیت وجود دارد یا خیر؟ نتیجه ارزیابی، در صورتی که 
بااهمیتی وجود داشته باشد، می تواند به افشای  عدم اطمینان 

اضافی در صورتهای مالی منجر شود. 
در برخی شرایط نیز ممکن است توقف فعالیت واحد تجاری 
محتمل و شــرایط آن محرز شده باشد که در این صورت تهیه 
صورتهای مالی براســاس فرض تــداوم فعالیــت، منطبق با 

استانداردهای حسابداری نمی باشد.
بــا توجه به مراتب فــوق، مدیریت و حسابرســان باید کلیه 
اطالعــات موجود در خصــوص تاثیر ویروس کرونــا بر تداوم 
فعالیــت واحد تجــاری را برای بازه زمانــی حداقل 12 ماه بعد 
از تاریخ صــورت وضعیت مالی، درنظر بگیرنــد. این ارزیابی 
از تــداوم فعالیت باید تا تاریخ تصویب صورتهای مالی توســط 
مدیریــت واحد تجاری و تا تاریخ گزارش حســابرس توســط 

حسابرس مستقل، به طور مستمر انجام گردد.

راه دور  از  حسابرسی  رویکرد  کرونا  ویروس  همه گیری 
را مطرح ساخت. برای انجام حسابرسی از راه دور، آیا 
و  مهارتها  باید  حسابرسان  و  حسابرسی  موسسه های 

آمادگیهای خاصی داشته باشند؟
نیکوکار

که  است  فرایندی  نوین،  رویکرد  با  راه دور  از  حسابرسی 
اطالعاتی  فناوری  از  بهره گیری  با  حسابرسان  آن  به موجب 
و  مالی  داده های  صحت  داده ها،  تحلیل  به همراه  ارتباطی  و 
را  الکترونیکی  شواهد  می کنند،  ارزیابی  را  داخلی  کنترلهای 
این  بدون  می کنند،  برقرار  ارتباط  تجاری  واحد  با  و  گرداوری 
که در محل حضور فیزیکی داشته باشند. حسابرسی از راه دور 
مستلزم برخورداری کارکنان موسسه های حسابرسی از آموزش 
بانکهای   ،(ICDL) آی سی دی ال  شامل  الزم  مهارتهای  و 
و   (ACL) ای سی ال  نرم افزار  داده ها،  پایگاه  اطالعاتی، 
واحد  برخورداری  همچنین  و  داده ها  آماری  تحلیل  نرم افزار 
تجاری از پورتال و نرم افزارهای یکپارچه حسابداری تحت وب 
مستندات  و  اطالعات  کلیه  بارگذاری  و  باال  امنیتی  ضریب  با 
پشتوانه صورتهای مالی است که متاسفانه آموزش و مهارتهای 

مزبور مغفول مانده و در حال حاضر متولی خاصی ندارد.
مالی،  صورتهای  حسابرسی  کار  مراحل  همه  این،  باوجود 
داخلی،  کنترلهای  آزمون  و  ارزیابی خطر  برنامه ریزی،  شامل 
به طریق  گزارشگری،  و  محتوا  آزمونهای  اجرای  و  طراحی 
واحد  محل  در  فیزیکی  حضور  مستلزم  و  نبوده  میسر  راه دور 
با مسئولین  ارتباط  برای  ویدئوکنفرانسها  از  استفاده  و  تجاری 

مربوط می باشد.

تداوم  کرونا،  همه گیری  محدودیتهای  است  ممکن  آیا 
فعالیت موسسه های حسابرسی را با مشکل روبرو کند؟

نیکوکار
حسابرسی  موسسه های  محدودیتهای  و  چالشها  مهمترین 
از  تعدادی  منفک شدن  کرونا،  ویروس  همه گیری  از  ناشی 
به  پیوستن  هدف  با  آنها  استخدام  تحت  حرفه ای  کارکنان 
داخلی  مالی و حسابرسی  امور  اجرایی در حوزه  ثابت  کارهای 
واحدهای  در  انجام کار  از  ناشی  خطرهای  از  دورماندن  برای 
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معوق ماندن  همچنین  مختلف،  ماموریتهای  و  تجاری 
از  حسابرسی  موسسه های  مطالبات  از  قابل توجهی  بخش 
خود  تعهدات  اجرای  در  صاحبکاران  ناتوانی  صاحبکاران، 
مرتبط،  پرداختهای  سایر  و  قراردادها  پیش پرداخت  قبال  در 
مقاومت صاحبکاران به ویژه صاحبکاران موضوع شرکتهای بند 
نرخ  با  متناسب  افزایش حق الزحمه های حسابرسی  برای  »ز« 

تورم، و ... می باشد. 
در چنیــن شــرایطی، موسســه های حسابرســی، به ویژه 
موسســه های حسابرســی کوچــک و برخی از موسســه های 
حسابرســی متوســط، برای پرداخت حقوق و مزایا، همچنین 
حق بیمــه ســهم کارفرما، با مشــکالت قابل توجهــی مواجه 
شــده اند. همچنین به دلیل از دســت دادن کارکنان حرفه ای، 
اثربخشی و کارایی موسسه های حسابرسی نیز تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت. به نظر می رسد تداوم فعالیت این گونه موسسات 
با ابهام جدی مواجه خواهد شــد. لذا به ناچار انحالل و یا ادغام 
آنها در موسســه های بزرگ حسابرســی، در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.

افزایش  تعدیل شده  گزارشهای  کنونی،  شرایط  در  آیا 
خواهد یافت؟

نیکوکار
از  صرف نظر  مالی،  صورتهای  تعدیل شده  حسابرسی  گزارش 
فرمت ارائه آن، دربرگیرنده تحریفها، محدودیتها و ابهامهای 
بااهمیت و یا اساسی، حسب مورد، است. چنان چه حسابرس 
در فرایند اجرای حسابرسی صورتهای مالی، موارد یادشده را 
دستورالعمل  و  حسابرسی  استانداردهای  طبق  کند،  شناسایی 
کند.  تعدیل  را  حسابرسی  گزارش  باید  مربوط،  گزارشگری 
همه گیری  از  ناشی  یادشده  موارد  از  برخی  یا  تمام  چنان چه 
ویروس کرونا و آثار آن بر صورتهای مالی واحد تجاری باشد، 
گزارش،  تعدیلی  بندهای  در  موضوع  این  که  است  آن  ارجح 
تصریح  مستقل  حسابرس  گزارش  از  استفاده کنندگان  برای 

شود.
در شــرایط همه گیــری کرونــا و آثار آن بر کســب وکارهای 
مختلف به شــرح پیش گفته و گزارشــگری مالی آنها، حصول 
اطمینان کامل حسابرســان از  قابلیت بازیافت مطالبات، وجود 

و ارزشــیابی موجودیهای مواد و کاال، ارزیابی داراییهای ثابت 
مربوط به خطــوط تولیدی متوقف شــده، توانایی بازپرداخت 
تســهیالت مالی دریافتی، قابلیت اتکا به مفروضات پشــتوانه 
براوردهای حســابداری، تــداوم فعالیــت، رویدادهای پس از 
تاریخ ترازنامه و افشای مناسب در صورتهای مالی، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

کنونی،  شرایط  به  واکنش  در  مالیاتی  امور  سازمان 
سررسیدهای قانونی را تمدید کرد و دیگر مراجع نظارتی 
از  ارزیابی شما  نیز به این شرایط واکنش نشان دادند. 

این واکنشها چیست؟
نیکوکار

مراجع نظارتی همچون سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، 
و  کرونا  ویروس  از همه گیری  ناشی  از شرایط  با درک درست 
آنها،  حسابرسی  و  مالی  صورتهای  تهیه  حوزه  بر  آن  تبعات 
خود،  اختیارات  و  وظایف  چارچوب  در  را  مناسبی  همکاری 
از  از شرایط، نشان داده اند. جا دارد  ناشی  برای کاهش فشار 
ستاد ملی مدیریت مبارزه با کرونا نیز که این موضوع را پیگیری 

کرده است، تشکر و قدردانی شود.

آیا مدیریت الزامی به افشای اطالعات بیشتر در گزارش 
تفسیری مدیریت دارد؟

نیکوکار
مدیریت شرکتها در اطالعات همراه صورتهای مالی در بخش 
گزارش  در  همچنین  شرکت،  ریسکهای  و  سرمایه  مدیریت 
مربوط  کامل  اطالعات  ارائه  ضمن  مورد(،  )حسب  تفسیری 
به ماهیت و نحوه مدیریت ریسکهای شرکت، ازجمله ریسک 
مالی، ریسک بازار، ریسک ارز، ریسک سایر قیمتها، ریسک 
اعتباری و ریسک نقدینگی و ریسک ...، چنانچه ریسکهای 
مزبور ناشی از شرایط همه گیری ویروس کرونا باشد و یا این که 
ریسکهای  آثار  یا شدت  و  وقوع  احتمال  این شرایط  درنتیجه 
توصیف  در  را  آن  باید  باشد،  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  مزبور 

ریسکها و نحوه مدیریت آن مطرح کنند.

از شرکت شما در این گفتگو سپاسگزاریم.


