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از حض�ور ش�ما در ای�ن گفتگ�و سپاس�گزاری می کنی�م و اجازه 
می خواهیم اولین پرسش خود را اینگونه طرح کنیم که از دیدگاه 

شما مفهوم حسابرسی با تاکید بر مدیریت خطر چیست؟

علیمیرزایی
حسابرس��ی ب��ا تاکید بر مدیریت خطر در پاس��خ ب��ه نیازهای جوامع 
صنعتی پیش��رفته و گس��ترش فعالیتهای تجاری و ایجاد شرکتهای 
چندملیتی و با هدف رفع دو اش��کال اساس��ی مربوط به حسابرس��ی 
مبتنی بر سیس��تم، طراحی شد. یکی از این اشکاالت، پاسخگویی 
حسابرس��ان در مراجع قضایی و دیگری باال رفتن هزینه حسابرسی 
به دلیل افزای��ش فوق العاده حجم معامالت و گس��تردگی واحدهای 
مورد رس��یدگی و در نتیجه افزایش تعداد نمونه های مورد رس��یدگی 
بود. به گونه ای که برای رسیدن به سطح اطمینان معقول، اندازه های 
نمونه مورد حسابرسی به میزان قابل مالحظه ای افزایش یافته بود. 
بنابرای��ن به طور خالصه می توان حسابرس��ی با تاکید بر مدیریت 
خط��ر را در جهت تکمیل حسابرس��ی مبتنی بر سیس��تم، با تاکید بر 
حسابرس��ی مبتنی بر قضاوت آگاهانه و هوشمندانه ای تعبیر کرد که 
ضمن کاهش هزینه حسابرسی پوشش بیشتری برای حسابرسان در 
مقام دفاع از عملکرد خویش فراهم می کند. هدف اصلی حسابرسی 
مبتنی بر مدیریت خطر، تمرکز حسابرس��ی بر زمینه هایی از فعالیت 
تج��اری واحد مورد رس��یدگی اس��ت که بن��ا به قضاوت حس��ابرس 

احتمال می رود موجد اشتباهات بااهمیتی باشد.

ب�رای انجام حسابرس�ی ب�ا تاکید بر مدیریت خط�ر عالوه بر 

گفتگو با
مجتبی علیمیرزایی

آق��ای مجتب�ی علیمیرزایی ش��ریک و 

رئیس هیئت مدیره موسس��ه حسابرس��ی 

نوین نگر مانا می باش��د که از س��ال 1352 

در حرفه حسابرسی به کار اشتغال دارد.

بالغ بر 20 سال از تجارب حرفه ای ایشان 

س��متهای  در  حسابرس��ی  س��ازمان  در 

مدی��ر ارش��د و عض��و هیئت عام��ل ب��وده 

اس��ت. علیمیرزایی در ح��ال حاضر عضو 

کمیته های فنی و تدوین اس��تانداردهای 

حسابداری سازمان حسابرسی و نیز عضو 

کارگ��روه فن��ی و اس��تانداردهای جامع��ه 

حسابداران رسمی ایران می باشد.

حسابرسی با تاکید بر مدیریت خطر
پاسخ به نیازهای جوامع صنعتی
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داش�تن دان�ش کاف�ی از اس�تانداردهای حس�ابداری  و 
حسابرس�ی و تس�لط بر آنه�ا، از چه دان�ش و مهارتهای 

دیگر باید برخوردار بود؟

علیمیرزایی
مهمتری��ن م��وردی ک��ه می توان ب��ه آن اش��اره کرد، دس��تیابی به 
مجموعه ای از دس��تورالعملهای اجرایی مناسب و کاربردی در این 
خصوص اس��ت؛ به گونه ای که کاربرد و اجرای آزمایشی آن به نحو 
مناس��ب در واحدهای تجاری واقعی انجام و مؤثر بودن آن از نظر 
اجرا و کاهش هزینه حسابرسی و افزایش کارایی حسابرسی بررسی 
شده باشد. در این صورت است که با ترویج این دستورالعملها بین 
حسابرس��ان و آموزش کافی ایش��ان از این باب��ت، می توان انتظار 
داش��ت که فرهنگ استفاده از این روش گس��ترش یابد. همچنین 
تس��لط بر اس��تفاده از رایان��ه و برنامه های رایان��ه ای و نیز طراحی 

نرم افزارهای خاص هم در این زمینه بسیار مفید خواهد بود.

بررس�ی  انج�ام حسابرس�ی،  ب�رای  الزام�ات  از  یک�ی 
کنترلهای داخلی اس�ت. چه تفاوتی در رویکرد ش�ناخت 

از سیستم کنترلهای داخلی هنگامی 
که حسابرس�ی با تاکی�د بر مدیریت 
خطر و حسابرس�ی به روش سنتی 

صورت می گیرد وجود دارد؟

علیمیرزایی
ب��ه عقی��ده بن��ده، رویکرد ش��ناخت از 
سیستم کنترلهای داخلی در حسابرسی 
مبتنی بر سیس��تم نیز از اهمیت زیادی 
برخ��وردار ب��وده و از ای��ن نظ��ر تفاوت 
جدی��د  رویک��رد  ب��ا  قابل مالحظ��ه ای 
ن��دارد. در رویک��رد قبلی حسابرس��ان 
پ��س از ارزیابی طراح��ی و اجرای موثر 
کنترله��ای داخل��ی، ب��ر مبن��ای نتایج 
حاصل از آزمونهای رعایت، نس��بت به 
تعیی��ن اندازه نمونه ه��ا به طور قضاوتی 
اق��دام می کردند. این ام��ر قضاوت، به 
تعیین اندازه آزمونهای محتوا نیز تسری 
می یافت. اگرچه در عمل، حسابرس��ان 

گاه از این موارد نیز عدول می کردند و به طور مس��تقیم به انجام 
آزمونه��ای محتوا ب��ا توجه به قضاوت خوی��ش و بدون ارزیابی 
سیستم کنترلهای داخلی می پرداختند؛ زیرا که برقراری ارتباط 
بی��ن نتایج ارزیابی کنترلهای داخلی و آزمونهای رعایت با تعداد 
نمونه های آزمونهای محتوا برای ایش��ان ناملموس  بود. از این 
نظ��ر در حسابرس��ی مبتنی ب��ر مدیریت ریس��ک به دلیل کّمی 
نمودن ش��اخصهای ارزیابی، شرایط قابل اجراتری فراهم شده 
است؛ گرچه به دالیلی که بعد به آنها اشاره خواهم کرد این امر 

هم به درستی جانیفتاده است.

ام�روزه ب�ا توجه به فضای کس�ب وکار در ای�ران، مفاهیم 
حسابرس�ی با تاکید ب�ر مدیریت خطر تا چ�ه حد رعایت 
می ش�ود و در ص�ورت وجود موارد ع�دم رعایت، علت یا 

علل آن چیست؟

علیمیرزایی
در مورد اینکه مفاهیم حسابرسی با تاکید بر مدیریت خطر تا چه 
حد رعایت می  شود، پاسخ را باید از سازمان حسابرسی به عنوان 
در  حسابرس��ی  واح��د  بزرگتری��ن 
س��طح کش��ور و جامعه حسابداران 
رس��می ایران که نظارت بر فعالیت 
حسابرس��ان را برعه��ده دارد جویا 
ش��ویم. در ح��د اط��الع اینجانب، 
وضعی��ت به گون��ه ای اس��ت که در 
عم��ل یا اجرا نمی ش��ود، ی��ا اینکه 

به صورت ناقص انجام می شود. 
عدم رعایت این امر هم علتهای 
گوناگون��ی دارد. مهمتری��ن عل��ت 
این اس��ت که این رویکرد برگرفته 
از مناب��ع خارج��ی ب��وده و ب��دون 
انجام بررس��یهای کارشناس��انه ای 
در خص��وص قابلی��ت اج��را از نظر 
انطب��اق ب��ا ش��رایط کش��ور، برای 
حسابرس��ان تکلیف ش��ده اس��ت. 
اب��الغ  از  قب��ل  اگ��ر  م��ن  به نظ��ر 
زمینه های  مزبور،  اس��تانداردهای 

هدف اصلی 

حسابرسی مبتنی بر مدیریت خطر

تمرکز حسابرسی بر زمینه هایی از

فعالیت تجاری 

واحد مورد رسیدگی است که

بنا به قضاوت حسابرس

احتمال می رود

موجد اشتباهات بااهمیتی باشد



13
92

یر 
6 ت

5 
ره

ما
ش

52

اجرایی الزم فراهم و آموزش��های کافی داده می ش��د، االن در 
ش��رایط بهتری قرار داشتیم. در شرایط حاضر به غیر از مشکل 
اولیه ای که عرض شد یعنی انتخاب زمان نادرست برای انتشار 
رویکرد جهت اجرا، حسابرسان علتهای دیگری نیز برای عدم 
اجرا دارند که موارد عمده آن را ذکر می کنم و خود من این موارد 

را تأیید می کنم.

اول اینکه در اساس به ایشان از بابت اجرا آموزش کافی داده 
نشده است.

دوم اینک��ه اعتقاد دارند که کمی کردن ش��اخصهای ارزیابی 
خطر به منظور تعیین اندازه نمونه ها بس��یار ذهنی اس��ت و این 
خطر را دارد که حسابرس��ان کمتر از قضاوت حرفه ای اس��تفاده 
کنن��د. افزون ب��ر این هن��وز قانع نیس��تند که ای��ن کّمی کردن 
ش��اخصهای ارزیاب��ی، ایش��ان را به س��وی می��زان درس��ت از 

خطرهای مورد ارزیابی هدایت می کند.
س��وم اینک��ه ب��ا توج��ه ب��ه پایی��ن ب��ودن حق الزحمه ه��ای 
حسابرس��ی در ایران، در اساس حسابرس��ان بیشتر بر قضاوت 

حرف��ه ای خویش ات��کا می کنن��د و بنابراین در ص��ورت اجرای 
حسابرس��ی مبتنی بر مدیریت خطر، متحمل هزینه بیش��تری 
می ش��وند در حالی که یکی از هدفهای رویک��رد مزبور کاهش 

هزینه حسابرسی بوده است.
چهارم اینکه حسابرس��ان هنوز نس��بت به این امر که اجرای 
حسابرس��ی بر مبنای این رویکرد، تضمینی برای پاسخگویی 
بهتر در مقابل ادعاهای دیگران علیه حس��ابرس فراهم می کند 

اعتقاد چندانی ندارند یا دستکم قانع نشده اند.
پنج��م اینکه در اس��اس به کارگیری رویک��رد مزبور به افرادی 
نیاز دارد که از نظر دانش فنی حسابداری و حسابرسی و فناوری 
اطالعات در سطح باالیی باشند. حق الزحمه های حسابرسی در 

شرایط حاضر، امکان جذب این گونه افراد را فراهم نمی کند.
و شش��م اینکه نرم افزاره��ای حسابرس��ی الزم برای کمک 
به حسابرس��ان به ش��یوه ای که در کشورهای پیش��رفته فراهم 

گردیده، در ایران وجود ندارد.

آیا حسابرس�ی با تاکید بر مدیریت خطر می تواند موجب 
تقویت استقالل حسابرس شود؟ آیا باال بودن خطر ذاتی 
و خطر کنترل ممکن اس�ت در پذیرش حسابرسی تردید 

ایجاد کند؟

علیمیرزایی
خیر. انتخاب رویکرد حسابرسی با استقالل حسابرسی ارتباطی 
ندارد. باال بودن خطر ذاتی و خطرکنترل فقط می تواند نس��بت 
ب��ه انج��ام کار حسابرس��ی تردید ایج��اد کند. ولی حسابرس��ان 
به طور معمول با توجه به امکانات و س��طح تجربی و تخصصی 
حسابرس��ان خ��ود تصمیم می گیرند و کس��انی ک��ه نمی خواهند 
ریسک باالیی را متحمل شوند از پذیرش کار خودداری می کنند 

که البته این امر در مورد تمامی حسابرسان مصداق ندارد.

انجام حسابرس�ی با تاکید ب�ر مدیریت خطر تا چه اندازه 
می تواند بر هزینه های انجام حسابرس�ی و پاس�خگویی 
آتی حس�ابرس در مراجع قانونی کمک کند، به نظر ش�ما 
ب�ا توجه به قوانین فعل�ی، نتایج حاص�ل از ارزیابی خطر 
ذاتی، خطر کنترل، خطر عدم کش�ف در پاسخگویی های 

آتی قابلیت استفاده دارد؟

قبل از هر گونه اقدامی

باید شرایطی را فراهم کرد که

حسابرسان ابتدا ارزیابی

سیستم کنترلهای داخلی را در

تمامی کارهای حسابرسی انجام دهند

زیرا که این امر پیش زمینه اصلی

برای اجرای حسابرسی

مبتنی بر مدیریت خطر است
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علیمیرزایی
در ش��رایط فعلی فکر می کن��م که حق الزحمه های حسابرس��ی 
ب��ه قدری پایین اس��ت ک��ه حتی ب��رای انج��ام کار ب��ا رویکرد 
حسابرس��ی مبتنی بر سیس��تم کفایت نمی کند. صرفه جویی در 
هزینه حسابرس��ی وقتی معنی دارد که هزینه حسابرس��ی مثل 
کشورهای پیشرفته باال باشد. در این شرایط اگر رویکرد مبتنی 
بر مدیریت خطر را اجرا کنیم هزینه حسابرسی نیز بیشتر خواهد 
ش��د. اگر تحقیقی در حال حاضر صورت گیرد احتمااًل مشخص 
می شود که ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی که بخشی از فرایند 
یک حسابرسی مطلوب است به دلیل پایین بودن حق الزحمه ها 

انجام نمی شود یا به صورت ناقص انجام می شود. 
 از سوی دیگر فکر نمی کنم در شرایط حاضر مراجع قضایی، 
خود را مکلف به صدور رأی براس��اس ضوابط حرفه ای بدانند و 
بنابراین از این بابت رویکرد مبتنی بر ریسک بعید می دانم مؤثر 
باشد. به نظر من هر گونه بهبود در این زمینه منوط به این است 
که مراجع قضایی به صورت تخصصی، برای صدور رأی از نظر 
کارشناسان یا جوامع حرفه ای و تخصصی در سطح هر حرفه یا 
صنف استفاده کنند و یا حتی دادگاههای تخصصی در هر زمینه 
ایجاد ش��ود. در غیر این صورت ش��ک نکنید که نتایج حاصل از 

ارزیابی خطرها بر پاسخگویی آتی، اثری نخواهد داشت.

به نظر شما چه اقداماتی برای اجرایی کردن دستورالعمل 
حسابرسی با تاکید بر مدیریت خطر باید به عمل آید؟

علیمیرزایی
بنده فکر می کنم قبل از هر گونه اقدامی باید شرایطی را فراهم 
کرد که حسابرس��ان ابتدا ارزیابی سیس��تم کنترله��ای داخلی را 
در تمام��ی کارهای حسابرس��ی انج��ام دهند. زیرا ک��ه این امر 
پیش زمین��ه اصلی ب��رای اجرای حسابرس��ی مبتنی بر مدیریت 
ریسک است. بدیهی است در این رابطه تعدیل حق الزحمه های 
حسابرس��ی و همچنین آموزش حسابرسان نقش مؤثری دارد. 
توجه کنیم که تعدیل حق الزحمه حسابرس��ی به منظور افزایش 
سود موسسه های حسابرسی نیست؛ بلکه هدف، فراهم آوردن 
ش��رایط مناس��ب برای جذب نیروهای متخصص، نگهداشت 
آنها و همچنین انجام تحقیقات الزم به منظور پیشرفت حرفه و 

نیز تهیه دستورالعملهای مدون است. 
در واق��ع ب��ه این نکته مهم باید توجه داش��ت که پیش��رفت 
هر حرفه ای در هر کجای دنیا بس��تگی به اقتصادی بودن آن 
برای اعضای حرفه خواهد داش��ت و در غیر این صورت نباید 
از ایشان انتظار بیهوده داش��ت. همچنین سازمان حسابرسی 
و جامعه حس��ابداران رس��می ایران و موسسه های حسابرسی 
بزرگ باید تحقیقات بیشتری در خصوص علل اجرایی نشدن 
به عمل آورند و براساس نتایج به دست آمده رهنمودهای الزم 

را ارائه کنند. 
نظر اینجان��ب با توجه به اظهارات قبلی این اس��ت که برای 
اجرای دس��تورالعملها، فراهم کردن شرایط الزم شامل اصالح 
حق الزحمه های حسابرسی، آموزش حسابرسان و توجیه ایشان 
نس��بت به چگونگی پاسخگویی بیشتر در مقایسه با حسابرسی 
س��نتی، تدوین دس��تورالعملهای کاربردی که به کارگیری آن در 
واحدهای بزرگ مورد ارزیابی قرار گرفته باشد و همچنین تهیه 
نرم افزاره��ای انجام حسابرس��ی با کمک رایان��ه از جمله موارد 

ضروری است.

از صرف وقت ش�ما و همراهی  تان بس�یار سپاسگزاریم و 
برایتان آرزوی موفقیت داریم.

پیشرفت هر حرفه ای در

هر کجای دنیا بستگی به

اقتصادی بودن آن برای

اعضای حرفه خواهد داشت و

در غیر این صورت 

نباید از ایشان

انتظار بیهوده داشت


