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ابهامهای موجود در بخشهای تجدیدنظرشده

دستورالعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی

مقدمه
بخشهای تجدیدنظرشده دستورالعمل حسابرسی 
ب��ا نگرش به مدیریت خطر حسابرس��ی که در قالب 
نش��ریه ش��ماره 150 سازمان حسابرس��ی به وسیله 
دس��تورالعمل  تجدیدنظ��ر  )کمیت��ه  فن��ی  کمیت��ه 
حسابرسی( در س��ال 1381 به چاپ رسید )قبل از 
آن توزیع داخلی بین کارکنان سازمان حسابرسی( 
و در حال حاضر نیز 8 بار تجدید چاپ ش��ده، نقطه 
ش��روعی ب��رای تغییر نگرش در روش��های س��نتی 
حسابرس��ی در کشور بوده اس��ت. هر چند هدف از 
تهیه ای��ن مجموع��ه، افزایش کارایی و اثربخش��ی 
حسابرسی بوده و تا حدود زیادی به بهبود روشهای 
حسابرس��ی م��ورد عم��ل منج��ر ش��ده اس��ت، ام��ا 
همانطور که در پیش گفتار مجموعه مزبور نیز بیان 
گردیده، به عنوان مکمل دس��تورالعمل حسابرسی 
قدیم )نشریه ش��ماره 95 سازمان حسابرسی( باید 
مورد اس��تفاده قرار گیرد و  به رغم وجود نقاط ابهام 
در قس��متهای مختلف این دس��تورالعمل، تا کنون 
ویرایش و اصالح نش��ده اس��ت. در مقاله حاضر به 
بیان برخی ابهامهای موجود در این دس��تورالعمل 
پرداخته ش��ده که به تفکیک بخشهای مختلف، در 

ادامه به آنها اشاره می شود.

افشین قوی اندام  
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ب�راورد خطر عدم کش�ف ناش�ی از بررس�ی تحلیلی 
مقدماتی

در محاس��به خطر عدم کش��ف بررس��ی تحلیل��ی مقدماتی، 
نسبتهای مالی سال مورد رسیدگی با سال مالی قبل مقایسه 
و خطر مربوط به هر نس��بت مالی براساس درصد انحرافات 
از صفر تا 5 درصد، 6 تا 20 درصد، 21 تا 50 درصد و بیش 
از 50 درصد به ترتیب معادل 60 ، 75 ، 90  و 100 درصد در 
نظر گرفته ش��ده است. در ادامه نیز پیشنهاد شده که با توجه 
به اهمیت نس��بتهای س��ود و زیانی، به آنها ضریب وزنی 2 
و به دیگر نس��بتها ضریب وزنی 1 اختصاص داده ش��ود. اما 
مش��کل اینجا ایجاد خواهد ش��د که در صورت منظور کردن 
ضری��ب 2 برای اقالم س��ود و زیانی، احتمال دارد متوس��ط 
درصد خطر به دس��ت آمده برای تمامی اق��الم، باالی 100 
درص��د به دس��ت بیاید ک��ه قابل قبول نیس��ت. مگ��ر اینکه 
منظور این باش��د که به جای درصد خطر، درصد انحرافات با 
ضریب 2 در نظر گرفته ش��ود و براساس آن خطر هر نسبت 
محاس��به گردد که در این صورت، درصدهای به دس��ت آمده 

کال متفاوت خواهد بود.

 براورد خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی
ضریبه��ای پیش��نهادی که ب��رای اجزای خطر ذاتی در س��طح 
صورته��ای مالی انعکاس یافت��ه، در برخی م��وارد غیرمنطقی 
به نظر می رس��د، از جمله مش��کالت تداوم فعالی��ت که تنها 2 
درصد به آن اختصاص یافته، در مقابل رابطه حسابرس با واحد 

مورد رس��یدگی که 25 درصد برای آن در نظر گرفته شده است. 
به نظر می رس��د تجدید نظ��ر در مورد ضرایب پیش��نهادی این 

قسمت ضروری باشد.

شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی
چرخه ه��ای پیش بینی ش��ده ب��رای ش��ناخت سیس��تم کنترل 
داخل��ی و  ب��راورد اولیه خط��ر کنترل، تنها ش��امل پنج چرخه 
ف��روش، درامدها و دریافته��ا، خرید، هزینه ه��ا و پرداختها، 
حقوق و دس��تمزد، داراییه��ای ثابت و موج��ودی مواد و کاال 
اس��ت که به ط��ور منطقی ب��رای واحدهای اقتص��ادی با نوع 
فعالیت تولیدی قابل اس��تفاده می باش��د، حال آنکه قس��مت 
عمده ای از مش��تریان موسسه های حسابرس��ی را شرکتهای 
پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی، سرمایه گذاری و ... تشکیل 
می دهند و با توجه به عدم ارائه نمونه چک لیس��تهای مرتبط 
با اینگونه ش��رکتها، بیش��تر حسابرس��ان با چالش��ی عمده در 
ش��روع به کارگیری دس��تورالعمل مواجه می ش��وند که به نوبه 
خود یکی از دالیل عدم به کارگیری این دستورالعمل به وسیله 

موسسه های حسابرسی می باشد.
همچنین در  براورد اولیه خطر کنترل که به وس��یله حسابرس 
محاسبه می ش��ود، بیان ش��ده خطر کنترل در بهترین شرایط، 
دس��تکم معادل 30 درصد پیشنهاد می شود. پرسش اینجاست 
ک��ه این 30 درصد را برای هر چرخه به طور جداگانه باید در نظر 
گرف��ت و یا میانگین کلیه چرخه های کنترل داخلی نباید کمتر از 

این درصد باشد؟

لزوم 

ارائه یک دستورالعمل جامع و کامل که 

دربرگیرنده 

یک نمونه اجرایی شده در یک شرکت نمونه باشد 

به طور کامل روشن است



13
92

یر 
6 ت

5 
ره

ما
ش

112

 براورد اهمیت
در ش��یوه   ب��راورد اهمی��ت نیز نکات��ی وج��ود دارد از جمله اینکه 
دالیل تعیین درصدهای س��طح اهمیت از س��ه الی یک درصد و 
یا س��ه برابر کردن مبلغ اهمیت به منظ��ور تعیین مجموع اهمیت 
تخصیص یافت��ه به حس��ابها و همچنین تعیین س��قف 60 درصد 
برای حداکثر مبلغ اهمیت قابل تخصیص به هر حساب، به روشنی 
مش��خص نشده )هرچند اس��تفاده از یک روش یکنواخت و ثابت 
به وس��یله همه موسس��ه ها ضروری به نظر می رسد(، اما مشکل 
اصلی زمانی ایجاد خواهد ش��د که در نحوه تعیین  براورد اهمیت، 
واح��د مورد رس��یدگی فاقد درامد فروش باش��د و ی��ا تفاوت قابل 
توجهی بین جمع داراییها و جمع درامدها وجود داش��ته باشد، که 
در اینصورت ش��یوه مورد اس��تفاده یعنی متوس��ط جمع داراییها و 
درامدها به منظور تعیین یک س��طح اهمیت یکس��ان برای اقالم 

ترازنامه ای و سود و زیانی، منطقی به نظر نمی رسد.

 براورد خطر عدم کشف 
قاعده ای که برای تعیین خطر عدم کشف (TDDR) استفاده 

می شود به شرح زیر است:

TDDR = 
AAR

IR × CR × APR

حد اکثرحداقل

)AAR( 13 ٪5 ٪خطر قابل پذیرش حسابرسی

)IR( 100 ٪50 ٪خطر ذاتی

)CR( 100 ٪30 ٪خطر کنترل

)APR( 100 ٪60 ٪خطر بررسیهای تحلیلی

اگر حداقل و حداکثر میزان خطرهای تعیین شده در باال را که 
در دس��تور العمل مطرح شده مورد استفاده قرار دهیم نتایج زیر 

به دست خواهد آمد: 

حداقل خطر عدم کشف :

TDDR =  =  = ٪5 
AAR  ٪ 5

IR × CR × APR ٪100  × ٪100 × ٪100

حداکثر خطر عدم کشف :

TDDR =  =  = ٪144 
AAR  ٪13

IR × CR × APR ٪50  × ٪30 × ٪60

همانط��ور ک��ه می بینی��م در حالتی که حس��ابرس خطر قابل 
پذی��رش حسابرس��ی را در حداکث��ر  ب��راورد م��ی کن��د و میزان 
خطره��ای ذاتی، کنترل و بررس��یهای تحلیلی نی��ز در حداقل 
مقدار ممکن تش��خیص داده ش��وند، خطر عدم کش��ف معادل 
144 درصد به دست می آید که خطر بیشتر از 100 به هیچ وجه 

معنی دار نیست.

تهیه بودجه و تنظیم قرارداد
یک��ی از عواملی ک��ه در  ب��راورد حج��م کار و پیش بینی بودجه 
موردنی��از و در نهایت حق الزحمه حسابرس��ی تاثیرگذار اس��ت، 
خطر عدم کش��ف است. اما در دستورالعمل هیچگونه رابطه ای 
بین خطر عدم کش��ف و حج��م کار تعریف نش��ده و نحوه تاثیر 
خطر عدم کش��ف بر حج��م کار را به قضاوت حس��ابرس واگذار 
کرده اس��ت که به نوبه خ��ود، باعث عدم یکنواخت��ی در تعیین 
حق الزحم��ه بین موسس��ه های حسابرس��ی در نتیجه قضاوتی 

بودن بیش از حد آن خواهد شد.

 براورد خطر کنترل نهایی
در تعیین خطر کنترل مانده حسابها و گروه معامالت عمده، 
چنانچه خطر مانده حسابی به گونه ای متاثر از بیش از خطر 
یک چرخه عملیاتی باش��د، باید تاثیر چرخه عملیاتی دیگر 
نیز در نظر گرفته ش��ود و خطر کنترل نهایی ترکیبی از خطر 
کنترل چرخه عملیاتی اصلی و چرخه عملیاتی دیگر خواهد 
ب��ود. به عنوان مثال، چرخ��ه خرید، هزینه ه��ا و پرداختها 
می توان��د ب��ر روی چرخه موج��ودی م��واد و کاال تاثیرگذار 
باش��د، اما توجه به این نکته ضروری است که خطر چرخه 
خرید، هزینه ه��ا و پرداختها در رابطه با کنترلهای متعددی 
است که تنها قسمتی از آن بر روی چرخه موجودی مواد و 
کاال می تواند تاثیرگذار باش��د و حس��اب کردن کل خطر این 
چرخه در چرخه موجودی مواد و کاال ش��اید منطقی نباش��د 
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و بهتر آن اس��ت که فقط خطر روش��های کنترلی مربوط به 
چرخ��ه موجودی مواد و کاال با این چرخه ترکیب ش��ود. در 
این قس��مت به وضوح نحوه مورد عمل تش��ریح نش��ده که 

باعث سردرگمی حسابرسان گردیده است.

اهمیت تخصیص یافته به حساب
در تعیی��ن اهمی��ت تخصیص یافت��ه ب��ه هر حس��اب، معادل 
س��ه برابر مبلغ اهمیت در س��طح صورته��ای مالی، به عنوان 
مجموع اهمیت تخصیص یافته به حسابها در نظر گرفته شده 
و به نسبت مانده بین حسابها تخصیص می یابد، به طوری که 
حداکثر اهمیت قابل تخصیص به هر حساب نباید بیش از 60 
درصد اهمیت در س��طح صورتهای مالی باش��د. در مثالی که 
به ش��کل جدول خالصه زیر نشان داده ش��ده، جمع داراییها 
مع��ادل 1600 میلیون ریال و جمع درامده��ا نیز معادل 400 
میلی��ون ریال فرض ش��ده ک��ه میانگین ای��ن دو مبلغ معادل 
1000 ری��ال و س��طح اهمیت نی��ز به مبل��غ 30 میلیون ریال 
به دس��ت خواهد آمد. حال اهمیت تخصیص یافته به حسابها 
را که معادل س��ه برابر س��طح اهمیت صورتهای مالی اس��ت  
)مبل��غ 90 میلیون ریال( را به نس��بت مانده هر حس��اب بین 
آنه��ا تخصیص می دهیم، که با در نظر گرفتن این موضوع که 
مبلغ اهمیت تخصیص یافته به هر حساب نباید بیشتر از 60 ٪ 
اهمیت  براوردی در سطح صورتهای مالی باشد، نتایج مندرج 

در ستون آخر به دست خواهد آمد. نکته جالب توجه این است 
که تعدیل اهمیت تخصیص یافته داراییهای ثابت و حسابهای 
پرداختن��ی بترتیب از 23.7 و 19 ب��ه 18 میلیون ریال، باعث 
کاه��ش 6/7 میلی��ون ریالی مجموع اهمی��ت تخصیص یافته 
ب��ه حس��ابها )از 90 ب��ه 83/3 میلیون ریال( می ش��ود که این 
س��ئوال ایجاد خواهد ش��د  که آیا ای��ن مبل��غ مابه التفاوت در 
س��ایر س��رفصلها نباید تعدیل ش��ود و در غیر این صورت این 
مبلغ 6/7 میلیون ریال کسری، خللی در محاسبات مربوط به 

تعداد نمونه ها وارد نمی کند ؟

شرح حساب

مانده 
طبق 

صورتهای 
مالی

مانده پس 
از کسر 
اقالم 
کلیدی

اهمیت
تخصیص یافته 

اهمیت 
تخصیص یافته 
تعدیل شده

2002004/74/7حسابهای دریافتنی

4004009/59/5موجودی کاال

1000100023/718داراییهای ثابت

8008001918حسابهای پرداختنی

70070016/516/5سرمایه

4004009/59/5درامد فروش

1001002/42/4حقوق و دستمزد

2002004/74/7سایر هزینه ها

380038009083/3

ه��ر چن��د در مرحل��ه دوم تخصی��ص مبلغ اهمی��ت طبق 
دس��تورالعمل، به این نکته اش��اره ش��ده که به حسابهایی که 
مس��تلزم صرف زمان و هزینه بیش��تر اس��ت و یا انتظار وجود 
تحری��ف بیش��تری دارد، به ترتی��ب اهمیت بیش��تر و کمتری 
تخصیص داده ش��ود، ام��ا چگونگی و میزان ای��ن افزایش و 

کاهش به روشنی توضیح داده  نشده  است.
نقط��ه ضعف دیگری ک��ه در ش��یوه تعیین تع��داد نمونه ها 
ب��ه روش زیر وجود دارد، این اس��ت که اگر خطر عدم کش��ف 
آزمون جزئیات برای همه س��رفصلها یکس��ان در نظر گرفته 
ش��ود )هر چن��د در عمل کمت��ر رخ می دهد( و اق��الم کلیدی 
نیز وجود نداش��ته باش��د، تعداد نمونه های محاسبه شده برای 
س��رفصل حس��ابهایی که مانده آنها کمتر از حد معینی باشد، 
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برابر به دست می آید؛

 
= تعدادنمونه

مانده حساب پس از کسر اقالم کلیدی

اهمیت تخصیص یافته به حساب
ضریب اطمینان ×

که ضریب اطمینان نیز تابعی از خطر عدم کشف آزمون جزییات 
ب��وده و در صورت��ی که می��زان خطر را مع��ادل 20 درصد برای 
کلیه حسابها یکسان در نظر بگیریم، ضریب اطمینان براساس 

جدول زیر معادل 1/61 تعیین می گردد؛

خطر عدم 
کشف

50 و 5101520253037
بیشتر

ضریب 
32/311/91/611/391/2110/7اطمینان

همانط��ور ک��ه در جدول زیر نمایان اس��ت، تع��داد نمونه های 
به دست آمده برای کلیه حسابها )به جز داراییهای ثابت و حسابهای 
پرداختنی، که اهمیت تخصیص یافته آنها تعدیل نشده(، به رغم 

اینکه مانده های متفاوتی دارند، یکسان به دست آمده است.

شرح حساب
خطر 
عدم 
کشف

مانده پس 
از کسر 
اقالم 
کلیدی

اهمیت 
تخصیص یافته  

تعدیل شده

تعداد
نمونه ها

202004/768٪حسابهای دریافتنی

204009/568٪موجودی کاال

2010001889٪داراییهای ثابت

208001871٪حسابهای پرداختنی

2070016/568٪سرمایه

204009/568٪درامد فروش

201002/468٪حقوق و دستمزد

202004/768٪سایر هزینه ها

380083/3

یکی دیگ��ر از نکته های ابهامی که در ای��ن بخش وجود دارد، 
دو براب��ر کردن ضریب اش��تباه یا تحریف حاصل از رس��یدگی به 

اقالم کلیدی و در نظر گرفتن آن برای سایر اقالم جامعه )زمانی 
که اقالم کلیدی بخش بزرگی از مانده حس��اب - بیش از 50٪ - را 
تش��کیل دهد و اش��تباه یا تحریف حاصل از آن نیز ناچیز - حدود 
0/5 درصد - باشد( است که منطقی برای دو برابر در نظر گرفتن 
ضریب اشتباهات یا تحریفات برای سایر اقالم ارائه نشده است.

ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آزمون جزییات
مجموع اشتباهها و یا تحریفهای هر حساب، از ترکیب اشتباهها 
و یا تحریفهای واقعی )کشف ش��ده( و  ب��راوردی )تعمیم یافته( 
به دست می آید. حال این سئوال پیش می آید که اگر حسابرس، 
مبلغ اشتباهها و تحریفهای هر حساب را به روش فوق محاسبه 
و در گزارش حسابرس��ی خود درج کند، آیا صاحبکار نس��بت به 
ش��یوه طرح مبالغ مندرج در گزارش اعتراضی نمی کند؟ هر چند 
دس��تورالعمل، پیشنهاد بررس��ی مجدد دالیل ایجاد اشتباه و یا 
تحریف را از طریق رس��یدگی بیش��تر و اجرای س��ایر روشهای 
حسابرس��ی توصیه کرده، اما به دلیل عدم قابلیت اتکا اشتباهها 
و تحریفهای تعمیم یافته، شاید حسابرسان نیز در طرح اینگونه 

مبالغ در گزارش حسابرسی خود تردید داشته باشند.

نتیجه گیری
ب��ا در نظر گرفتن موارد ابهام دس��تورالعمل که مطرح ش��د، 
لزوم ارائه یک دس��تورالعمل جامع و کامل که دربرگیرنده یک 
نمونه اجرایی ش��ده در یک ش��رکت نمونه باشد، به طور کامل 
روش��ن اس��ت. این مهم نیز با همت س��ازمان حسابرس��ی که 
مرجع تدوین اس��تانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور 
اس��ت و همچنین جامعه حس��ابداران رس��می ایران که ارگان 
ناظر بر عملکرد موسسه های حسابرسی است، قابل دستیابی 

خواهد بود.
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