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مقدمه

واحده��ای  در  اخی��ر،  س��الهای  در 

اقتصادی کشورمان تالش هایی صورت 

گرفت��ه ت��ا حسابرس��ی مبتنی برخط��ر انجام ش��ود. به دلیل اهمی��ت موضوع، 

ای��ن مقال��ه به حسابرس��ی مبتنی ب��ر خط��ر می پ��ردازد. ابتدا، چکی��ده ای از 

اس��تانداردهای بین الملل��ی حسابرس��ی در ای��ن مورد ارائه می ش��ود، س��پس 

هدفه��ای کلی حسابرس��ی در حسابرس��ی مبتن��ی برخطر، خطر حسابرس��ی 

و اج��زای آن، نح��وه اجرای حسابرس��ی مبتنی برخطر ش��امل ارزیابی خطر، 

واکنش به خطر و گزارشگری و مزایای حسابرسی مبتنی برخطر را مورد بحث 

و بررس��ی قرار می دهد. بخش پایانی مقاله شامل پیشنهادهایی برای اجرای 

موفقیت آمیز حسابرسی مبتنی برخطر در واحدهای تجاری کوچک  ومتوسط 

است. 

دکتر نظام الدین رحیمیان  
کیوان اسکندری  

رشیدالدین رجبی  

حسابرسی مبتنی برخطر

در واحدهای تجاری کوچک ومتوسط
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حسابرسی مبتنی برخطر در استانداردهای بین المللی حسابرسی 
مهمترین موردهای اشاره شده در استانداردهای بین المللی حسابرسی به این شرح است:

هدف )های( استانداردهای بین المللی حسابرسیشماره بند

11-200

در رابطه با حسابرسی صورتهای مالی، هدفهای کلی حسابرسی عبارتند از:
الف- کسب اطمینان منطقی درباره اینکه آیا کلیت صورتهای مالی به طور کلی فارغ از هر گونه تحریف بااهمیت، ناشی از تقلب یا 
اشتباه بوده و در نتیجه، حسابرس می تواند در این مورد نظر بدهد که آیا صورت های مالی تهیه شده، در تمام جنبه های بااهمیت، 

برطبق چارچوب گزارشگری مالی هستند، و
ب- با توجه به یافته های حسابرسی و آنچه در مورد صورتهای مالی گزارش بدهد که از طرف استانداردهای بین المللی حسابرسی 

الزامی شده است.

3-200

ه��دف حس��ابرس، افزای��ش میزان اعتماد اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی اس��ت. این اعتم��اد با اظهارنظر حس��ابرس در مورد 
صورتهای مالی تهیه ش��ده، در تمام جنبه های بااهمیت، طبق چارچوب گزارش��گری مالی ایجاد می ش��ود.  این نظر در مورد این 
اس��ت که صورتهای مالی، در تمام جنبه های بااهمیت، به طور صریح و روش��ن ارائه ش��ده اند یا دیدگاه درست و واضحی در رابطه 
با چارچوبها ایجاد می کنند. حسابرسی طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای، حسابرس را قادر می سازد 

که اظهارنظر کند. 

200-34 الف
خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت در دو سطح قرار دارند:

• سطح کلی صورت مالی، و 
• سطح ادعا در مورد گروههای معامالت، مانده های حساب و افشای اطالعات.

200-40 الف

در واقع اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی به طور مجزا ب��ه خطر ذاتی و خطر کنترل نمی پردازند، بلک��ه ترکیبی از »خطر ارائه 
تحریف بااهمیت« را ارزیابی می کنند. البته حسابرس ممکن است با توجه به فنون انتخاب شده حسابرسی یا روشهای اجرای کار 
و مالحظات عملی، ارزیابی های مربوط به خطر ذاتی و کنترل را از هم جدا یا ترکیب کند. ارزیابی خطرهای ناش��ی از تحریفهای 
بااهمیت می تواند به صورت کّمی مانند درصد، یا غیر کّمی بیان شود. در هر صورت، الزام حسابرس به اینکه ارزیابی های مناسبی 

از خطر انجام دهد، بسیار مهمتر از شیوه های مختلفی است که آنها می توانند داشته باشند.

200-45 الف

از حس��ابرس انتظار نمی رود و او نمی تواند خطر حسابرس��ی را به صفر کاهش دهد؛ بنابراین ممکن نیس��ت در این مورد اطمینان 
مطلق داشته باشد که صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت، ناشی از تقلب یا اشتباه هستند. این بدان خاطر است که برای 
حسابرس��ی محدودیت های ذاتی وجود دارند و با توجه به این واقعیت می باش��د که بیشتر شواهد حسابرسی، متقاعدکننده است نه 

قطعی. محدودیتهای ذاتی حسابرسی ناشی از موارد زیر است:
• ماهیت گزارشگری مالی،

• ماهیت رویه های حسابرسی، و 
• نیاز به اینکه حسابرسی باید در دوره زمانی مشخص و با هزینه ای منطقی انجام شود.

هدفهای کلی حسابرسی در حسابرسی مبتنی برخطر 
هدفهای کلی حسابرسی در حسابرسی مبتنی بر خطر عبارتند از:

•  کسب اطمینان منطقی در مورد اینکه آیا صورتهای مالی به طور کلی فارغ از هر گونه تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه بوده و در 
نتیجه، حسابرس را قادر سازد تا اظهارنظر کند که آیا صورت های مالی تهیه شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق چارچوب گزارشگری 
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مالی هستند، و 
•  ب��ا توج��ه به یافته های حسابرس��ی، بتواند درباره صورتهای مالی و با توجه به الزامهای اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی گزارش 

بدهد. 

اطمینان معقول
حس��ابرس براساس استانداردهای بین المللی حسابرس��ی، باید اطمینان معقول به دست آورد که کلیت صورت های مالی عاری از 
تحریفهای بااهمیت ناش��ی از تقلب یا اش��تباه هستند. اطمینان معقول، سطح اهمیت باالیی است. این اطمینان، زمانی به دست 
می آید که حس��ابرس شواهد حسابرسی مناس��ب و کافی برای کاهش خطر حسابرسی )خطری که حسابرس در مورد صورت های 
مال��ی حاوی تحریف بااهمیت، نظر نامناس��ب ارائه کند( به کمترین س��طح پذیرفتنی به دس��ت آورده باش��د. حس��ابرس به دلیل 
محدودیت های ذاتی حسابرس��ی، نمی  تواند در مورد کار انجام شده، اطمینان مطلق بدهد. این موضوع به شواهد حسابرسی )که 
حس��ابرس براس��اس آنها نتیجه گیری و اظهارنظر می کند( نیز مربوط است؛ زیرا شواهد حسابرس��ی، بیشتر متقاعدکننده است نه 

قطعی. 

محدودیتهای ذاتی در حسابرسی
برخی از محدودیتهای ذاتی حسابرسی عبارتند از:

دالیلمحدودیتها

ماهیت گزارشگری 
مالی

تهیه صورتهای مالی شامل مراحل زیر است:
• قضاوت مدیریت در به کارگیری چارچوب گزارشگری مالی، و 

• تصمیمها یا ارزیابی های فردی )مانند براوردهای( مدیریت که شامل انواع تفسیرها و قضاوت های قبول کردنی است.

ماهیت شواهد 
حسابرسی در 

دسترس

بیش��تر کار حس��ابرس برای اظهار نظر حسابرسی، شامل کس��ب و ارزیابی شواهد حسابرسی اس��ت. این شواهد به جای آنکه 
قطعی باشند، متقاعدکننده هستند. شواهد حسابرسی بیشتر از طریق روشهایی به دست می آید که در حین کار حسابرسی اجرا 

می شوند. این شواهد ممکن است شامل اطالعاتی باشد که از منابع دیگری چون منابع زیر به دست آمده اند:
• حسابرسی های قبلی،

• رویه های کنترل کیفی واحد تجاری درباره پذیرش و ادامه ارتباط با مشتری
• ثبتهای حسابداری واحد تجاری، و

• شواهد حسابداری تهیه شده به وسیله یکی از کارکنان یا فرد استخدام شده با تجربه به وسیله واحد تجاری.

ماهیت رویه های 
حسابرسی

رویه های حسابرسی خوب طراحی شده نیز هر تحریفی را شناسایی نمی کنند. موارد زیر را در نظر بگیرید:
• نمونه کمتر از 100 درصد جامعه باعث ایجاد خطری می شود که براساس آن تحریف تشخیص داده نخواهد شد.

• مدیریت یا س��ایر افراد، خواس��ته یا ناخواس��ته، اطالعات کامل مورد نیاز را ارائه نکرده اند. تقلب ممکن است پیچیده باشد و 
الگوها برای مخفی کردن آن با دقت سازماندهی شده باشند.

• رویه های حسابرس��ی مورد اس��تفاده به منظور جمع آوری ش��واهد حسابرس��ی ممکن اس��ت کش��ف نکنند که برخی اطالعات از بین 
رفته اند. 

بموقع بودن 
گزارشگری مالی

ارزش / اعتب��ار اطالع��ات مالی در ط��ی زمان کاهش پیدا می کنند؛ بنابراین باید بین اعتمادپذی��ری و هزینه آن، توازنی برقرار 
ش��ود. اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی انتظار دارند که حس��ابرس نظر خود را در دوره زمانی منطقی و با هزینه معقول اظهار 
کند. در نتیجه بررسی تمام اطالعاتی که ممکن است وجود داشته باشد، یا بررسی هر فرضیه ای در این مورد غیر ممکن است 

که اطالعات دارای خطا یا متقلبانه است؛ مگر خالف آن ثابت شود.
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دامنه حسابرسی
دامنه کار حس��ابرس و نظر اظهارش��ده به طور معمول شامل این اس��ت که آیا صورتهای مالی تهیه شده، در تمام جنبه های 
بااهمیت، برطبق چارچوب گزارش��گری مالی هس��تند یا خیر. بنابراین، گزارش حسابرس��ی تعدیل نشده نمی تواند در مورد 

بقای آینده واحد تجاری یا اثربخشی و کارایی مدیریت آن، تضمینی ایجاد کند. 
هر چه مس��ئولیت اصلی حس��ابرس بیش��تر ش��ود، مثاًل قوانین محلی یا مقررات الزامی بر او وجود دارد، حسابرس کار بیشتری انجام 

می دهد و گزارش حسابرسی را ارائه می کند. 
تحریف های بااهمیت

تحریف بااهمیت )مجموعه ای از تمام تحریف های اصالح نشده و افشای اطالعات گمراه کننده یا افشا نکردن اطالعات در صورت های 
مالی و همچنین مواردی که فراموش شده( زمانی رخ می دهد که انتظار می رود بتوانند تصمیمهای اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای 

مالی را تحت تاثیر قرار دهند. 
ادعاهای مدیریت

ادعاها، نظرهای مدیریت هستند که به صورت  صریح یا ضمنی در صورت های مالی اظهار می شوند. این ادعاها در رابطه با شناسایی، 
اندازه گیری، ارائه و افشای اقالم صورت های مالی )مبالغ و افشای اطالعات( هستند. برای نمونه، ادعای کامل بودن یعنی اینکه تمام 
معامالت و رویدادهای ثبت ش��ده، ش��امل مواردی هس��تند که باید ثبت می شدند. حس��ابرس معمواًل از ادعاهای مدیریت برای در نظر 

گرفتن انواع گوناگون تحریفهای احتمالی، استفاده می کند.

خطر حسابرسی
خطر حسابرس��ی، خطر اظهارنظر نامناسب حس��ابرس در مورد آن صورت های مالی است که به نحو بااهمیتی تحریف شده باشد. هدف 

از حسابرسی این است که خطر حسابرسی را تا سطح مناسبی کاهش یابد.
خطر حسابرسی دارای دو عنصر اساسی به شرح زیر است:

منبعماهیتخطر

صورتهای مالی که دارای تحریف بااهمیت هستند.خطرهای ذاتی و کنترل
و طراحی/اس��تفاده  تج��اری  واح��د  هدفهای/عملی��ات 

مدیریت از کنترل داخلی

خطر کشف نشدن
حس��ابرس ممکن است تحریف بااهمیت در صورتهای مالی 

را تشخیص ندهد.
ماهیت و حوزه رویه های اجراشده به وسیله حسابرس

برای کاهش خطر حسابرسی الزم است که حسابرس کارهای زیر را انجام دهد:
•  ارزیابی خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت، و

•  محدود کردن خطر کشف نش��دن. این کار با اجرای رویه هایی در هر دو س��طح صورت مالی و سطح ادعا، طبقه بندی های 
عملیات، مانده حس��اب و افش��ای اطالعات انجام می ش��ود که به خطرهای ارزیابی ش��ده ناش��ی از تحریف بااهمیت پاس��خ 

می دهند.
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اجزای خطر حسابرسی
اجزای اصلی خطر حسابرسی در جدول زیر توضیح داده شده اند. 

توضیحتوضیحماهیت

خطر ذاتی

حساس��یت ادعا در مورد نوع��ی از معامالت، 
مانده حس��اب یا افش��ای اطالعات ناش��ی از 
تحری��ف که به طور مجزا یا وقتی که با س��ایر 
تحریفه��ا قب��ل از در نظ��ر گرفت��ن کنترلهای 

مربوط ممکن است بااهمیت باشد.

این خطر ش��امل رویدادها یا ش��رایطی )داخلی یا خارجی( اس��ت که می توانند 
به ص��ورت ارائ��ه نادرست)اش��تباه یا تقل��ب( در صورتهای مالی ظاهر ش��وند. 
منابع خطر )اغلب به صورت خطر واحد تجاری یا تقلب طبقه بندی می ش��وند( 
می توانند ناشی از هدفهای واحد تجاری، ماهیت عملیات/ صنعت آن، محیط 

قانونی که در آن کار می کند و اندازه و پیچیدگی آن باشد. 

خطر کنترل

خط��ر اینک��ه تحریفی ک��ه در ادع��ا در مورد 
گروهی از عملیات، مانده حس��اب، یا افشای 
اطالعات ناش��ی از تحریفی ک��ه به طور مجزا 
یا وقتی که با س��ایر تحریف بااهمیت باشند، 
ب��ا اس��تفاده از کنت��رل داخلی واح��د تجاری 
و به ص��ورت منظ��م نمی توانند پیش��گیری، 

تشخیص یا اصالح شوند.

مدیری��ت، کنترلهایی را ب��رای کاهش عامل ذاتی مش��خص )خطر تجاری یا 
تقل��ب( طراحی می کند. هر واحد تجاری خط��ر خود را ارزیابی )ارزیابی خطر( 
کرده و س��پس کنترلهای مناس��بی را طراح��ی و اجرا می کند ت��ا خطری که در 

معرض آن است را به سطح درخور قبولی کاهش دهد.
کنترلها می توانند به صورت زیر باشند:

• با ماهیت پیشگیرانه مانند تمایل مدیریت به سمت کنترل ، الزام به استخدام 
اف��راد شایس��ته و جلوگیری از تقلب، این موارد را به ط��ور معمول کنترلهای در 

سطح واحد تجاری می نامند، و
• برای ش��روع، پردازش یا ثبت عملیات خاص مشخص شده اند. این موارد را 

فرایند کسب وکار، سطح فعالیت یا کنترل های معامالت می نامند.

خطر عدم کشف

این خط��ر که رویه های اجراش��ده به وس��یله 
حس��ابرس برای کاهش خطر حسابرس��ی به 
حداق��ل ممکن م��ورد  قبول اس��ت. تحریفی 
که وجود دارد و ممکن است بااهمیت باشد را 
به صورت مجزا یا هم��راه با تحریفهای دیگر 

نمی تواند شناسایی کند.

حس��ابرس خطرهای ناش��ی از تحریف بااهمیت )خطر ذات��ی و کنترلی( را در 
سطح صورتهای مالی و ادعا، مورد ارزیابی قرار می دهد.

س��پس رویه های حسابرسی برای کاهش خطر حسابرسی به سطح قابل قبول 
اجرا می ش��وند. این کار می تواند ش��امل در نظر گرفتن خطر احتمالی ناش��ی از 

موارد زیر باشد:
• انتخاب رویه نامناسب حسابرسی،

• اعمال نکردن رویه مناسب حسابرسی، یا
• تفسیر اشتباه نتایج حاصل از روند حسابرسی.

اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی، خطر ناش��ی از ارائه نادرس��ت بااهمیت در س��طح ادعا را در دو بخش خطر ذاتی و خطر کنترل 
تعریف می کند. بنابراین استانداردهای بین المللی حسابرسی به طور مجزا به خطر ذاتی و خطر کنترل نمی پردازند، بلکه ارزیابی ترکیبی 
از خطر تحریف بااهمیت دارند. البته حسابرس ممکن است با توجه به فنون انتخاب شده حسابرسی یا روشهای اجرای کار و مالحظات 

عملی، ارزیابیهای مربوط به خطر ذاتی و کنترل را از هم جدا یا ترکیب کند.
نکته درخورتوجه این است که بسیاری از خطرهای ذاتی می توانند به صورت خطرهای کسب وکار یا تقلب باشند. زمانی 
که چنین وضعیتی رخ داد، عوامل خطر تقلب را جدای از عوامل خطر کس��ب وکار فهرس��ت برداری کرده و شناسایی کنید. 
در غیر این صورت، ممکن است نتیجه حسابرسی فقط خطر کسب وکار را مشخص کرده و خطر تقلب را مورد توجه قرار 

نداده باشد.
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 نحوه اجرای حسابرسی مبتنی بر خطر 
در استانداردهای بین المللی حسابرسی، موارد زیر به اجزای حسابرسی مبتنی برخطر پرداخته است:

چکیده هایی از استانداردهای بین المللی حسابرسی مرتبط شماره بند

15-200
حسابرس باید حسابرسی را براساس تردید حرفه ای طراحی و اجرا کرده و از این راه، موقعیتهایی را شناسایی کند که وجود داشته 

و می توانند صورتهای مالی را اشتباه بیان کنند )بندهای 22 الف و 18 الف(.

حسابرس باید قضاوت حرفه ای را در برنامه ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی لحاظ کند.)بند23 الف و 27 الف(.16-200

17-200
حسابرس باید برای کسب اطمینان منطقی، شواهد کافی و مناسب را برای کاهش خطر حسابرسی به دست آورده تا در نتیجه، او 

بتواند بر این اساس، نتایج منطقی به عنوان مبنایی برای نظر حسابرسی استخراج کند )بند 52 الف و 28 الف(.

21-200

حس��ابرس باید برای رسیدن به تمام هدفهای حسابرس��ی، از هدفهای مطرح شده در استانداردهای بین المللی حسابرسی مربوط 
برای طراحی و اجرای حسابرسی استفاده کند، و باید با توجه به روابط بین استانداردهای بین المللی حسابرسی، موارد زیر را انجام 

دهد: )بند 67 الف و 69 الف(
الف- مشخص کند آیا عالوه بر رویه های مطرح شده طبق استانداردهای بین المللی حسابرسی در رابطه با هدفهای استانداردهای 

بین المللی حسابرسی، رویه دیگری نیز نیاز است)بند 70 الف(، و 
ب- بررسی کند آیا شواهد حسابرسی جمع آوری شده اند )بند الف 71(.

حسابرسی مبتنی برخطر، دارای سه مرحله مهم زیر است:

توضیحمراحل

اجرای روشهای ارزیابی خطر برای شناسایی و ارزیابی خطر تحریف بااهمیت در صورتهای مالی . ارزیابی خطر

واکنش به خطر 
طراحی و اجرای روش��های حسابرس��ی اضافی در واکنش به خطر های ارزیابی شده تحریف بااهمیت در سطح کلیت صورت های 

مالی و ادعاهای مدیریت. 

گزارشگری
این مرحله شامل بخش های زیر است:

• اظهارنظر براساس شواهد به دست آمده حسابرسی، و 
• تهیه و انتشار گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده. 

این سه بخش در نمایه زیر به شکلی ساده نشان داده شده است. 
       

در ادامه کارهای مختلفی که در هر کدام از این سه مرحله انجام می شوند، در صفحه بعد مشخص شده اند. 

در ارزیابی خطر

ش به خطر
واکن

ی
گزارشگر

چه رویدادهایی می توانند رخ 
دهد و سبب تحریف بااهمیت 

در صورت های مالی شوند؟

شناسایی شده  رویدادهای  آیا 
تحری��ف  س��بب  و  داده  رخ 
بااهمیت در صورت های مالی 

شده اند؟

چه نوع اظهارنظر حسابرس��ی 
براساس شواهد به دست آمده، 
با صورت های مالی متناس��ب 

است؟ 
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ارزیابی خطر

هدف )های( استانداردهای بین المللی حسابرسیشماره بند

3-315
هدف حسابرس، شناسایی و ارزیابی خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت، ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی و سطوح ادعای 
مدیریت از طریق ش��رکت و محیط آن ش��امل کنترل داخلی شرکت می باش��د تا بدین طریق، مبنایی برای طراحی و اجرای واکنش به 

خطرهای ارزیابی شده ناشی از تحریف بااهمیت، ایجاد کند. 

توضیحالزامها

مشارکت از باال به پایین 
اعضای ارشد گروه

افراد پیشنهادشده و سایر افراد مهم در گروه پیشنهادی باید در طراحی حسابرسی و در طراحی و ارائه توضیحها برای اعضای 
گروه پیش��نهادی مش��ارکت فعال داشته باشند. این سبب می شود که طرح حسابرسی از تجربه و دیدگاه آنها استفاده کند. توجه 
داش��ته باش��ید که استانداردهای بین المللی حسابرسی به طور معمول از واژه حسابرس به جای فرد یا افرادی استفاده می کند که 
کار را انجام می دهند. در جایی که استانداردهای بین المللی حسابرسی قصد داشته باشد الزام یا مسئولیتی را مطرح کند که باید 

به وسیله همکاران انجام شود، به جای واژه »حسابرس« از  شریک مسئول انجام کار استفاده می کند.

تاکید بر »تردید حرفه ای«
حسابرس نمی تواند تجربه گذشته مدیریت درستکار و کارهای آنها را در زمینه نظارت نادیده بگیرد. با این حال، این عقیده 
که مدیریت و نظارت آنها کامل و درست بوده، سبب نمی شود حسابرس تردید حرفه ای خود را کنار بگذارد و یا به حسابرس 

اجازه نمی دهد که در کسب اطمینان منطقی با شواهد حسابرسی قانع شود که کمتر متقاعدکننده هستند.

برنامه ریزی
زمان صرف ش��ده در طراحی حسابرس��ی )ارائه راهبرد کلی حسابرس��ی و طرح حسابرس��ی(، تضمین می کند که هدفهای 
حس��ابداری به درس��تی مورد توجه قرار گرفته اند و اینکه کارکنان حسابرسی همیشه روی جمع آوری مدارکی در حوزه هایی 

متمرکز بوده اند که از نظر احتمال خطرتحریف بسیار حیاتی هستند.

بحثهای گروه و نتایج 
مکاتبات

بحث/ مالقات گروه برنامه ریزی یا اعضای مشارکت کننده، اجتماع خوبی در مورد موارد زیر ایجاد می کند:
• اطالع رسانی به کارمندان در مورد وضعیت کلی مشتری و توضیح حوزه های دارای خطر احتمالی،

• توضیح موثر در مورد راهبرد کلی حسابرسی و طرح حسابرسی و در نتیجه اعمال تغییرات ضروری،
• آشفتگی ذهنی در مورد اینکه تقلب می تواند چگونه رخ دهد و در نتیجه طراحی واکنش مناسب، و

• تخصیص مسئولیتهای حسابرسی و تنظیم زمان.
نتیجه مکاتبه های بین تمام اعضای گروه حسابرس��ی مش��غول کار نیز دارای اهمیت است؛ زیرا موارد حسابرسی ایجادشده را بهتر 
می توانند توضیح و مشخص کنند. هر فعالیت غیرمعمولی یا نشانه های احتمالی تقلب گوشزد می شود. این سبب می شود که هر از 

گاهی مکاتبه هایی با مدیریت صورت گرفته و در صورت لزوم، تغییراتی در راهبرد و دستورالعمل حسابرسی ایجاد شود.

تاکید برشناسایی خطر

مهمترین گام در فرایند ارزیابی خطر، شناسایی خطرهای مرتبط است. اگر عوامل خطر شرکت و تقلب به وسیله حسابرس 
شناس��ایی نش��ده باش��ند، آنها نمی توانند مورد ارزیابی یا ثبت قرار گرفته و واکنش مناس��ب حسابرس��ی ) در صورت لزوم( 
طراحی ش��ود. به این دلیل، رویه های ارزیابی خطر برای اثربخش بودن حسابرس��ی، بس��یار مهم هس��تند. این رویه های 

ارزیابی خطر نیز باید در سطوح مختلف کارمندان اجرا شود.

توانایی در ارزیابی 
واکنش )های( مدیریت به 

خطر

مرحله کلیدی در فرایند ارزیابی خطر، ارزیابی اثربخش��ی پاس��خهای مدیریت )یعنی طراحی و اجرای کنترل مدیریت( در 
کاهش خطرهای شناسایی شده تحریف بااهمیت در صورتهای مالی است. در شرکتهای کوچکتر، تاکید بیشتر ممکن است 

بر محیط کنترل و نظارت کنترلها بوده و بر فعالیتهای کنترلی متداول، توجه کمتری می شود.

استفاده از قضاوت حرفه ای

اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی، اس��تفاده و سپس مس��تند کردن قضاوتهای انجام شده به وس��یله حسابرس در روند 
حسابرسی را اجباری کرده است. نمونه هایی از وظایف در روند ارزیابی خطر عبارتند از:

• تصمیم گیری در مورد پذیرش یا ادامه کار با مشتری،
• ایجاد راهبرد کلی حسابرسی،

• مطرح کردن جنبه های مادی،
• ارزیابی خطرهای ناش��ی از ارائه نادرس��ت بااهمیت، شامل شناسایی خطرهای عمده و س��ایر حوزه هایی که نیاز به توجه 

ویژه حسابرس دارند، و 
• تهیه موارد استثنایی برای استفاده در موقع اجرای روشهای تحلیلی.
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واکنش به خطر 

هدف )های( استانداردهای بین المللی حسابرسیشماره بند

3-330
هدف حسابرسی، کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در رابطه با خطرهای تحریف بااهمیت و سپس طراحی و اجرای 

واکنش مناسب به این خطرها است. 

در این مرحله، حس��ابرس، عوامل )ذاتی و کنترل( خطر در س��طح کلیت صورتهای مالی و ادعاهای مدیریت )برای گروه معامالت، 
مانده حساب و موارد افشای اطالعات( را مورد توجه قرار داده و واکنش حسابرسی مناسب را اجرا می کند. 

واکنش حسابرسی به خطرهای ارزیابی شده تحریف بااهمیت در برنامه حسابرسی ثبت می شود که شامل:
•  واکنش کلی به خطرهای شناسایی شده در سطح صورتهای مالی است، 

•  بخش های مهم صورت مالی را مشخص می کند، و 
•  ماهیت، حدود و زمانبندی روش��های حسابرس��ی خاص با توجه به واکنش به خطرهای ارزیابی ش��ده تحریف بااهمیت در س��طح ادعا 

است.
واکنش های کلی، خطرهای ارزیابی ش��ده تحریف بااهمیت در س��طح صورت های مالی را مشخص می کنند. این واکنش ها باید شامل 
تخصیص کار و نظارت برکارکنان، تردید حرفه ای، تعیین حدود اثبات ادعاهای مدیریت، در نظر گرفتن روشهای حسابرسی که باید اجرا 

شوند و این باشد که چه اسنادی برای اثبات معامالت مهم مورد بررسی قرار گیرد.
روشهای حسابرسی اضافی

به طور معمول ش��امل روش��های محتوایی مانند آزمون جزئیات مانده ها، روشهای تحلیلی و آزمون کنترل ها )وقتی این استثنا وجود دارد 
که در طی دوره، این کنترل ها به نحو موثری کار نکرده باشند( است.

برخی از مواردی که حسابرس باید در برنامه ریزی ترکیب مناسبی از روشهای حسابرسی و واکنش به خطر شناسایی شده را مورد توجه 
قرار دهد، عبارتند از:

استفاده از آزمون کنترل ها

مش��خص کردن کنترل های داخلی مربوط در صورتی که آزمون ش��ده باشند، نیاز یا دامنه روشهای محتوایی دیگر را کاهش می دهد.   o
به عنوان قاعده کلی، اندازه نمونه برای آزمون کنترل ها به طور معمول خیلی کوچکتر از اندازه نمونه برای آزمون ذاتی روند عملیاتی است. 
فرض کنید که کنترل های مربوط به طور منس��جم کار می کنند و انحراف از کنترل غیر ممکن اس��ت، اس��تفاده از آزمونهای کنترلها اغلب 
با اس��تفاده از کار کمتری می تواند به نتیجه برس��د؛ ولی هیچ الزامی وجود ندارد که اثربخشی کنترل های داخلی )مستقیم یا غیرمستقیم( 

مورد آزمایش قرار گیرد.
مش��خص ک��ردن هر ادعای مدیریتی که نمی تواند به وس��یله رویه های حسابرس��ی به تنهایی مورد بررس��ی قرار گیرن��د. برای مثال،   o
این موضوع می تواند در رابطه با کامل بودن فروش در ش��رکت کوچک و موقعیت هایی اعمال ش��ود که فرایند به طور کامل خودکارش��ده 

معامالت )مانند فروشهای اینترنتی( با دخالت خیلی کم یا دخالت نکردن دست وجود دارد.
روشهای تحلیلی محتوایی

روش��هایی وجود دارد که براس��اس آنها می توان کل مبلغ معامله را به طور قابل اتکا براساس شواهد موجود پیش بینی کرد. این پیش بینی 
با مقدار واقعی در س��وابق حسابداری مقایسه ش��ده و هرگونه تحریف بااهمیت شناسایی می شود. در برخی موارد، اگر خطر ارزیابی شده 
برای ادعای خاص، )بدون در نظر گرفتن کنترل های مربوط( کم باش��د، حس��ابرس می تواند تصمیم بگیرد که تنها از روش��های تحلیلی 

محتوایی برای کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب استفاده کند. 
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غیرقابل پیش بینی

عناصر نیاز به اس��تفاده از عناصر غیرقابل پیش بینی در اجرای روش ها. نمونه ای از این مورد ممکن اس��ت روش��هایی باش��د که تقلب 
احتمالی را مشخص می کنند. 

زیرپاگذاشتن کنترل به وسیله مدیریت

نیاز به روشهای خاص حسابرسی که احتمال زیرپاگذاشتن کنترل ها به وسیله مدیریت را مشخص می کنند.
خطرهای عمده

واکنش حسابرسی به »خطرهای عمده ای« که شناسایی شده اند.

گزارشگری

هدف )های( استانداردهای بین المللی حسابرسیشماره بند

6-700
هدفهای حسابرسی عبارتند از:

الف- اظهارنظر در مورد صورتهای مالی براساس ارزیابی نتایج حاصل از شواهد حسابرسی جمع آوری شده، و
ب- ارائه شفاف آن نظر به صورت گزارشی مکتوب که مبنای آن نظر را نیز توضیح دهد.

آخرین مرحله حسابرسی، ارزیابی شواهد حسابرسی جمع آوری شده و تعیین این است که آیا این شواهد برای کاهش خطر حسابرسی 
تا سطح قابل قبول، مناسب و کافی هستند. 

در این مرحله مهم است که حسابرس موارد زیر را تعیین کند:
هر گونه تغییر در سطح خطر ارزیابی شده،  •

تعیین اینکه نتایج استخراج شده از کار صورت گرفته، مناسب هستند،  •
هر گونه شرایط مشکوک که بروز کرده است، و  •

خطرهای دیگر )که پیش از این مشخص نبوده اند( به درستی مشخص و در صورت نیاز رویه های حسابرسی بیشتر اجرا شده  است.  •
نشس��ت اعض��ای گروه )همزمان یا در انتهای کارها( از الزامهای اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی نیس��ت؛ ول��ی می تواند برای 
کارکنانی مفید باش��د که یافته های حسابرس��ی را توضیح می دهند، نشانه هایی از تقلب را شناسایی و نیاز به اجرای رویه های حسابرسی 

بیشتر را تعیین می کنند.
زمانی که تمام رویه ها اجرا شدند و نتیجه گیریها صورت گرفت:

یافته های حسابرسی باید به مدیریت و آنهایی گزارش شود که از طرف ناظر معرفی شده اند، و  •
نظر حسابرس باید ارائه و در مورد جمله بندی مناسب گزارش حسابرسی، تصمیم گیری شود.  •

مستندسازی
مستندس��ازی کافی حسابرس��ی برای این الزم است که حسابرس با تجربه، بدون داش��تن هیچ گونه رابطه قبلی با حسابرسی، موارد 

زیر را متوجه شود:  
ماهیت، زمانبندی و محتوای رویه های حسابرسی اجرا شده،  •

نتایج اجرای دستورالعمل ها و شواهد حسابرسی گردآوری شده، و   •
موضوعهای مهم مطرح شده در حسابرسی، نتایج به دست آمده و قضاوتهای حرفه ای انجام شده با توجه به نتایج.  •

مستندسازی حسابرسی در واحدهای تجاری کوچکتر به طور معمول گستردگی کمتری نسبت به سازمانهای بزرگتر دارد، برای مثال، 
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جنبه های مختلف حسابرس��ی ممکن اس��ت همزمان با هم در یک کاربرگ ثبت شده و به صورت مناس��ب به کاربرگ های اصلی، ارجاع 
داده شده باشند.

مستندسازی موارد زیر برای حسابرسی ضروری نیست:
•  هر موضوع کم اهمیتی که مورد توجه قرار گرفته یا هر قضاوت حرفه ای که در حسابرسی انجام شده است، و 

•  کنترل موارد برای اینکه مشخص شود کدام کار انجام شده با اسناد ضمیمه شده در پرونده حسابرسی نشان داده شده است. برای نمونه، 
برنامه حسابرس��ی در مورد پرونده ای که نشان می دهد حسابرسی برنامه ریزی شده و توافقنامه حسابرسی امضاشده ای که نشان می دهد 

حسابرس با قرارداد حسابرسی موافق بوده است.

مزایای حسابرسی مبتنی بر خطر
برخی از مزایای حسابرسی مبتنی بر خطر به این شرح است:

توضیحمزایا

انعطاف پذیری زمانی در 
اجرای کار حسابرسی 

رویه های ارزیابی خطر اغلب می توانند زودتر از آن اجرا شود که قبل از معرفی حسابرسی مبتنی بر خطر دردوره های 
مالی شرکت انجام می شد؛ رویه های ارزیابی خطری که شامل بررسی دقیقی از معامالت و مانده ها نیست، می توانند 
قبل از انتهای دوره و با این فرض انجام ش��وند که تغییرهای عمده عملیاتی پیش بینی نمی ش��ود. این کار می تواند به 
ایجاد تعادل در حجم کار کارکنان حسابرس��ی در طول دوره کمک کند. این روش زمانی را به مش��تری می دهد تا به 
نقاط ضعف مشخص شده در کنترل داخلی و سایر درخواستهای همکاری قبل از اتمام دوره حسابرسی در آن بخش، 
پاس��خ دهد. البته چون اطالعات مالی در این فاصله به راحتی در دس��ترس نیس��تند، روشهای تحلیلی ارزیابی خطر 

می توانند در تاریخ دیرتری انجام شوند.

تمرکز تالش گروه 
حسابرسی بر روی مناطق 

کلیدی

با دانستن اینکه خطرهای ناشی از تحریف بااهمیت در کجای صورتهای مالی می توانند بروز کنند، حسابرس ممکن 
است تالش گروه حسابرسی را به سمت مناطق با خطر باال سوق داده و احتمال کار در مناطق با خطر کمتر را کاهش 

دهد. این کار به اطمینان از این کمک می کند که منابع کارکنان حسابرسی به نحو موثری استفاده می شوند.

رویه های حسابرسی 
روی خطرهای مشخصی 

متمرکز می شوند.

رویه های حسابرس��ی بیش��تر در  واکنش به خطرهای ارزیابی شده طراحی ش��ده اند. در نتیجه، آزمون های دقیقی که 
فقط خطرهای کلی را بررسی می کنند، می توانند به نحو درخورتوجهی کاهش یا حتی حذف شوند.

شناخت کنترل داخلی
ش��ناخت اجباری کنترل داخلی، حس��ابرس را قادر می س��ازد تا تصمیم بگیرد آیا اثربخش��ی عملیاتی کنترل داخلی را 
آزمون کند یا خیر. آزمون کنترلها )برای آنهایی که ممکن است هر 3 سال مورد آزمایش قرار گیرند( نسبت به اجرای 

آزمونهای مربوط به جزئیات، کار کمتری طلب می کند.

ابالغ منظم موضوعهای 
مورد توجه به مدیریت

ش��ناخت بهتر کنترل داخلی، حس��ابرس را قادر می سازد که نقاط ضعف کنترل داخلی )مانند محیط کنترل و کنترلهای 
عمومی فناوری اطالعات( را شناس��ایی کند که پیش از این شناس��ایی نشده بودند. انعکاس منظم این نقاط ضعف به 
مدیریت، آنها را قادر می س��ازد که اقدام مناس��بی را انجام دهند که به نفع آنان اس��ت. این کار همچنین ممکن است 

باعث صرفه جویی در اجرای حسابرسی شود.
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استانداردهای بین المللی حسابرسی برای حسابرسی واحدهای تجاری کوچکتر

موارد استخراج شده از استانداردهای بین المللی حسابرسیبند

200-63 الف

مالحظات مناس��ب و اضافی مربوط به حسابرس��ی در شرکتهای کوچکتر و ش��رکتهای بخش دولتی، در بخش کاربردی و سایر 
موارد توصیفی اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی لحاظ ش��ده اند. این مالحظات اضافی در اجرای الزامهای استانداردهای 
بین المللی حسابرس��ی، به حسابرس��ی چنین ش��رکتهایی کمک می کنند. البته، آنها مس��ئولیت حس��ابرس را در اعمال و اجرای 

الزامهای استانداردهای بین المللی حسابرسی، محدود نمی کند و کاهش نمی دهد. 

200-64 ب

در رابط��ه با مالحظات مربوط به حسابرس��ی ش��رکتهای کوچکتر، واحد تجاری کوچکتر به ش��رکتی اطالق می ش��ود که دارای 
ویژگیهای کیفی زیر باشد:

الف- تمرکز مالکیت و مدیریت در افراد محدود )اغلب یک فرد – یا یک ش��خص حقیقی یا ش��رکت دیگری که ویژگیهای کیفی 
مربوط را در تملک دارد(؛ و

ب- یک یا چند مورد زیر:
1- معامالت ساده یا غیرپیچیده،

2- نگهداری ساده ثبتها،
3- خطوط کم تولیدی و محصوالت اندک در خطوط تولیدی،

4- کنترلهای داخلی اندک،
5- سطوح پایین مدیریت با مسئولیت در مورد محدوده وسیعی از کنترلها، یا

6- تعداد کارکنان کم که وظایف اندکی به عهده دارند.
این ویژگیهای کیفی، جامع نیس��تند. آنها خاص واحدهای تجاری کوچکتر نیس��تند و واحدهای تجاری کوچکتر، الزم نیس��ت 

همه این ویژگیها را داشته باشند.

200-65 الف
موارد مشخص ش��ده برای واحدهای تجاری کوچکتر در اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی، بیش��تر با توجه به ش��رکتهای 

ثبت نشده است. البته برخی از این مالحظات ممکن است در حسابرسی شرکتهای کوچکتر ثبت شده مفید واقع شوند.

200 -66 الف
اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی اشاره به مالک واحد تجاری کوچکتری دارد که به صورت »مالک- مدیر« هر روز شرکت را 

اداره می کند.

استانداردهای بین المللی حسابرسی بین رویکرد حسابرسی الزم برای شرکت تک نفره و رویکرد الزم برای شرکت ملی دارای هزاران 
کارمند، تفاوتی قائل نشده اند. حسابرسی، حسابرسی است. در نتیجه، شیوه کلی برای حسابرسی به خاطر این تغییر نمی کند که شرکت 

کوچک است. 
مفهوم کلمه »حسابرس��ی« انتقال پیام واضح به اس��تفاده کنندگان صورتهای مالی اس��ت، آن پیام این اس��ت که حسابرس��ی اطمینان 

منطقی در رابطه با صورتهای مالی عاری از تحریفهای بااهمیت، صرفنظر از اندازه یا نوع شرکتی می باشد که حسابرسی شده است.
این مورد از متناس��ب بودن به وس��یله کارکنان هیئت تدوین اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی و خدمات اطمینان بخش��ی در سند 
پرس��ش و پاس��خ کارکنان با عنوان اعمال اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی که در ماه اوت 2009 منتش��ر ش��ده با توجه به اندازه و 
پیچیدگی شرکت آمده است1. هدف این است که به حسابرسان در اعمال استانداردهای بین المللی حسابرسی مشخص شده با هزینه ای 
موثر کمک کند. پاس��خ به »چگونگی اس��تانداردهای بین المللی حسابرسی ویژگی های مختلف شرکت کوچک نسبت به شرکت بزرگتر و 

پیچیده تر را مشخص می کنند« این بود:
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“هدفهای حس��ابرس برای حسابرس��ی ش��رکت هایی با اندازه و پیچیدگی های مختلف، یکسان است. البته این بدان معنا نیست که همه 
حسابرسی ها به طور دقیق به یک نحو طراحی و اجرا می شوند. استانداردهای بین المللی حسابرسی تشخیص می دهند که کدام رویه های 
خاص حسابرسی برای دستیابی به هدفهای حسابرسی به کار گرفته  شوند و با شرایط استانداردهای بین المللی حسابرسی منطبق هستند، 
اگرچه ش��رکتی که مورد حسابرس��ی قرار می گیرد کوچک یا بزرگ و پیچیده یا به نس��بت س��اده اس��ت. بنابراین ش��رایط اس��تانداردهای 
بین المللی حسابرسی بر موضوعهایی متمرکز است که حسابرس در حسابرسی باید به آنها بپردازد و در اصل جزئیات رویه هایی را توضیح 

نمی دهد که حسابرس باید انجام دهد.
اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی همچنین توضیح می دهند که ش��یوه مناسب حسابرس��ی برای طراحی و اجرای رویه های 
حسابرس��ی به ارزیابی خطر حس��ابرس بس��تگی دارد. برای مثال، براس��اس شناخت الزم از ش��رکت و محیط آن، کنترل داخلی و 
خطرهای ارزیابی شده ناشی از ارائه نادرست بااهمیت لحاظ می شود، حسابرس می تواند تعیین کند که شیوه ترکیبی استفاده کند که 
از هر دو ش��یوه آزمون های کنترل ها و رویه های ذاتی در پاس��خ به خطرهای ارزیابی شده، موثر باشد. برای مثال، در موارد دیگر و 
در زمینه حسابرسی از واحدهای تجاری کوچک و متوسط وجود ندارد که فعالیت های کنترلی زیادی برای اینکه به وسیله حسابرس 
شناس��ایی ش��ود، حسابرس ممکن است تصمیم بگیرد که بهتر آن اس��ت که رویه های حسابرسی بیشتر را اجرا کند که در اصل جزء 

رویه های ذاتی هستند.
همچنین، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که براساس استانداردهای بین المللی حسابرسی، تمرین قضاوت حرفه ای برای اجرای 
صحیح حسابرس��ی حیاتی اس��ت. قضاوت حرفه ای ضروری است، به خصوص در رابطه با تصمیمهایی در رابطه با ماهیت، زمانبندی و 
دامنه رویه های حسابرس��ی که برای براورده س��اختن شرایط استانداردهای بین المللی حسابرسی و جمع آوری شواهد حسابرسی استفاده 
می شوند. البته، هر چند حسابرس شرکت متوسط و کوچک باید قضاوت حرفه ای را تمرین کند، ولی این بدان معنی نیست که حسابرس 
می تواند تصمیم بگیرد که ش��رایط اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی را به جز در ش��رایط اس��تثنایی اعمال نکرده و برای دستیابی به 

شرایط از روش دیگر حسابرسی استفاده کند.”
نکته های پیشگفته در متن فوق را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

هدفهای حسابرسی برای واحدهای مورد رسیدگی با هر اندازه، یکسان است،  •
رویه های خاص حسابرسی اجباری شده می توانند با توجه به اندازه شرکت و خطرهای مشخص شده، به نحو درخور توجهی تغییر کنند،   •

استانداردهای بین المللی حسابرسی بر موضوعها و نه جزئیات رویه های خاصی تاکید دارد که حسابرس باید به آنها بپردازد،  •
طرح رویه های حسابرسی بیشتر به ارزیابی خطر حسابرس بستگی دارد،  •

اجرای مناسب قضاوت حرفه ای برای پیگیری رویه های متناسب با خطرهای ارزیابی شده، حیاتی است، و   •
از قضاوت حرفه ای نمی توان برای اجتناب از هر گونه ش��رایط اس��تانداردهای بین المللی حسابرسی به جز در شرایط استثنایی، استفاده   •

کرد.
همچنین، اس��تانداردهای بین المللی حسابرس��ی ش��امل تعدادی بندهای خاص در مورد مالحظات مربوط به حسابرسی  شرکت های 
متوس��ط و کوچک اس��ت. این موارد، رهنمودهای مفیدی را در اعمال الزامهای استانداردهای بین المللی حسابرسی در مورد حسابرسی 

شرکتهای متوسط و کوچک ارائه می کنند.

پیشنهادهایی برای اجرای موفقیت آمیز حسابرسی مبتنی بر ریسک در واحدهای تجاری کوچک ومتوسط 
برخی از پیش��نهادها برای اجرای موفقیت آمیز اس��تانداردهای بین المللی حسابرسی در واحدهای کوچکتر، شامل مواردی می باشد که در 

جدول آمده است:
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1- زمانی را صرف خواندن استانداردهای بین المللی حسابرسی تعیین شده و آموزش به کارمندان کنید.

ناتوانی در شناخت الزامها ممکن است به موارد زیر بیانجامد:
• کل مرحله ارزیابی خطر حسابرس��ی تبدیل به بار اضافی به س��ایر کارهای حسابرس��ی حقیقی می شود که اجرا ش��ده اند. این ارزیابی خطر است که باعث انتخاب 
رویه های حسابرس��ی می ش��ود که باید اجرا شوند. فهرست استاندارد ش��ده از رویه ها نمی تواند برای هر شرکتی اعمال شود. هدف از ارزیابی خطر توجه حسابرس 

روی مناطقی است که دارای خطر باالتری در مورد ارائه نادرست بااهمیت در صورتهای مالی و دوری از مناطق با خطر کمتر است.
• اینکه چه مواردی باید به صورت حسابرسی ساده باشد، تبدیل به پروژه پیچیده و زمانبر می شود. این حالت در صورتی بروز می کند که تالشها به جای استفاده از 
قضاوت حرفه ای برای تنظیم میزان کار با توجه به اندازه و پیچیدگی شرکتی که باید مورد حسابرسی قرار گیرد و خطرهای مربوط، بر کامل کردن فرمها و فهرست 

اقالم کنترلی حسابرسی متمرکز شوند که الزم نیستند. 
• ناتوانی در اعمال الزام استانداردهای بین المللی حسابرسی )»حسابرس باید«(.

2- زمانی را صرف طراحی خوب کنید؛ اینکه کاری که می خواهید انجام دهید چقدر کوچک است برایتان اهمیت نداشته باشد.

گفته می شود که یک ساعت صرف برنامه ریزی کردن می تواند مقدار کاری را خیلی کم  کند که قرار است انجام شود. برنامه ریزی موثر حسابرسی، اغلب به صورت 
اختالف بین حسابرس��ی با کیفیت با توجه به بودجه تعیین ش��ده و حسابرس��ی با کیفیت پایین بیش از بودجه تعیین ش��ده اس��ت. در مورد کارهای خیلی کوچک، 

برنامه ریزی ممکن است از طریق ارائه توضیح مختصری در شروع کار و همزمان با پیشرفت حسابرسی به دست آید.
موارد مهمی که در برنامه ریزی مشخص می شوند، عبارتند از:

• تشویق کارمندان به شناسایی مواردی که به نظر می رسد در آنها رویه های حسابرسی عادی، ارتباط بیشتری با خطر تحریفی دارند که می خواهد بررسی شود. 
• صرف زمان برای اطمینان از اینکه هر کدام از کارمندان لزوم وهدف مستندسازی را می دانند که باید به وسیله آنها انجام شود . ساعتهای زیادی می تواند به علت 

تالش کارکنان برای کامل کردن فرمهایی تلف شود که آنها در مورد آن شناختی ندارند.
• مذاکره درباره احتمال تقلب. تشویق کارمندان به شکاک و کنجکاو بودن و قدرت دادن به آنها برای مطرح کردن موارد، مشاهده ها یا موارد توضیح داده نشده است.

• مذاکره درباره بخشهای مرتبط شناخته شده و ماهیت/ اندازه معامالت.
• در نظر گرفتن اینکه مس��تندات حسابرس��ی انجام شده در دوره های قبل به جای تهیه دوباره، می توانند به آسانی برای تغییرهایی بروز شوند که رخ داده اند. اسناد 
و ارزیابی عوامل خطر و کنترلهای داخلی مربوط باید آنقدر کافی باشند که حسابرس بتواند در دوره های بعدی شناخت خود از شرکت را بهبود داده و توجه خود را 

بر روی گرایشهای جدید صنعت، تغییرهای مهم عملیاتی، خطرهای جدید ذاتی و کنترلهای داخلی بررسی شده متمرکز کند. 

3- ارزیابی محیط کنترل

زمانی را صرف ش��ناخت کنترلهای داخلی نمایید که بخش��ی از محیط کنترل هس��تند، کنترلهای فراگیر با کنترلهای معامالتی فرق دارند؛ آنها موضوعهایی مانند 
درس��تی و موارد اخالقی ، حاکمیت ش��رکتی ، شایس��تگی کارمندان ، گرایش��های مدیریت در مورد کنترل، جلوگیری از تقلب، مدیریت خطر و نظارت بر کنترل را 
تحت پوشش قرار می دهند. اگر »وضعیت در رده باال« ضعیف باشد، تجاوز مدیریت از حقوق تعیین شده به آسانی رخ می دهد و حتی بهترین کنترلها بر فرایندهایی 

مانند خرید و فروش، ممکن است از بین برود.

4- هدف گذاری براساس بهبود مستمر

برای برخی از حسابرس��ان، این گرایش وجود دارد که کورکورانه روش حس��ابرس قبلی را دنبال کنند. نتیجه این می ش��ود که موارد سال قبل تکرار می شود. روش بهتر 
این است که پیوسته کار انجام شده در سال قبل مورد بررسی / کنکاش قرار گرفته و تغییرهایی شناسایی شوند که باعث اثربخشی و کارایی بیشتر حسابرسی می شود.

پانوشت:
1- استفاده از استانداردهای بین المللی حسابرسی با توجه به اندازه و پیچیدگی یک شرکت در آدرس زیر آمده است:

http://web.ifac.org/publications/international-auditing-and-assurance-standards-board/practice-alerts-and-q-as#applying-s-
proportionate
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