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ب�ا س�پاس فراوان برای صرف وقتی که به منظور س�ر گرفت�ن و انجام این گفتگو 
اختصاص دادید، اجازه بدهید پرسش آغازین خود را در زمینه مفهوم حسابرسی 
با تاکید بر مدیریت خطر با ش�ما در میان بگذاریم و از ش�ما بخواهیم که نظرتان 

را در این مورد بفرمایید.

قوی اندام
در اثر وجود نقاط ضعف عمده ای که در روش��های سنتی حسابرسی وجود داشت حسابرسی 
با تاکید بر مدیریت خطر پایه ریزی شد. در حسابرسی سنتی، حسابرسان تمام تصمیمهای 
خود را بر مبنای جنبه مادی می گیرند و کنترلهای داخلی و دیگر عوامل ذاتی موثر بر فعالیت 
که به وس��یله صاحبکار صورت می گیرد و برای هدفهای حسابرس��ی بسیار سودمند هستند، 
به طور گسترده مورد ارزیابی قرار نمی گیرند و توجه فقط بر روی ارقام و اعدادی است که در 
صورتهای مالی گزارش می شوند. اما در حسابرسی با تاکید بر مدیریت خطر حسابرسی، بر 
جنبه های مختلف عملکردی صاحبکار از جمله سیستمهای کنترل داخلی، تغییرات حسابها 
و نسبتهای مالی و عوامل ذاتی موثر بر فعالیت شرکت مانند صنعت و نوع فعالیت صاحبکار، 
درستکاری و تجربه و دانش مدیریت ارشد و ... تمرکز شده و تعیین میزان حدود رسیدگیها 

در گفتگو با
   افشین قوی اندام 

مبتنی بر ریسک در ایران استقرار حسابرسی موانع و مشکالت

آقای افش�ین قوی اندام س��ال 1358 در مشهد 

متولد ش��ده اند. دانش آموخته کارشناسی ارشد 

حس��ابداری و عضو جامعه حس��ابداران رس��می 

و انجمنه��ای حس��ابداران خبره، حس��ابداری و 

حسابرسان داخلی ایران هستند.

در ح��ال حاض��ر به عن��وان مدیر حسابرس��ی در 

موسس��ه حسابرسی آئین محاس��ب و همکاران 

اش��تغال دارن��د و پی��ش از آن نی��ز در موسس��ه 

و  رهیاف��ت  مدیری��ت  خدم��ات  و  حسابرس��ی 

هم��کاران  در رده ه��ای مختل��ف حسابرس��ی از 

حسابرس ارشد تا مدیر فنی فعالیت داشته اند.

تدریس دروس مختلف حسابداری و حسابرسی 

در دانش��گاهها و مراک��ز آموزش��ی کش��ور، تالیف 

و ترجم��ه کتابه��ای درس��ی و ارائ��ه مقاله ه��ا در 

همایش��های دانش��گاهی را نی��ز در کارنام��ه خود 

دارند.
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و آزمونه��ای محتوا براس��اس تحلی��ل اینگون��ه معیارها صورت 
می گیرد. در حسابرس��ی با تاکید بر مدیریت خطر، در صورت اتکا 
بر سیس��تم کنترل داخلی، آزمونه��ای محتوا محدود و در صورت 
عدم اتکا بر سیس��تم کنترل داخلی، آزمونهای محتوا گس��ترده تر 

پیش بینی و انجام می گیرند.
نتیج��ه به کارگی��ری حسابرس��ی مبتنی بر ریس��ک، افزایش 
کارایی و اثربخش��ی حسابرس��ی اس��ت، زی��را با تعیی��ن نوع و 
ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود آزمونهای محتوا براساس این 
روش، رس��یدگیها به طور هدف دار انجام شده و در نتیجه باعث 

کاهش اوقات کار تیم حسابرسی خواهد شد. 
خطر حسابرس��ی یعنی احتمال خطر اینکه حس��ابرس نسبت به 
صورتهای مالی حاوی اشتباه و یا تحریف بااهمیت، نظر حرفه ای 
نامناس��ب اظهار کند. از این رو حس��ابرس باتوج��ه به عوامل خطر 
از جمله خط��ر کنترل و خطر ذاتی که براس��اس عملکرد صاحبکار 
سنجیده می شود و خطر قابل پذیرش که با توجه به خطرگریزی و 
نوع مشتری به وسیله حسابرس تعیین خواهد شد، تعداد نمونه های 
الزم را براساس مانده هر حساب و با در نظر گرفتن اقالم کلیدی و 
خطرهای محاسبه شده در آن سرفصل، محاسبه کرده و آزمونهای 
محتوا را بر این اس��اس انجام می دهد، به ط��وری که با تعیین نوع 
و ماهی��ت، زمان بن��دی اجرا و حدود روش��های حسابرس��ی، خطر 

حسابرسی را به سطح قابل قبولی کاهش خواهد داد.
همانط��ور که در بخش 320 اس��تانداردهای حسابرس��ی هم 
مطرح شده، حسابرس باید سطح اهمیت را هنگام تدوین طرح 
کلی حسابرسی و همچنین در زمان اجرای عملیات حسابرسی 
ب��ا هدف ارزیابی خطرهای تحری��ف بااهمیت و تعیین ماهیت، 

زمان بن��دی اج��را و میزان روش��های حسابرس��ی الزم، تعیین 
کند. وقتی حس��ابرس در بند مس��ئولیت خود به این نکته اشاره 
می کند که اظهارنظر وی براس��اس حسابرسی انجام شده طبق 
استانداردهای حسابرسی است، در صورت عدم به کارگیری این 
موضوع، با مورد عدم رعایت استانداردهای حسابرسی از سوی 

شخص حسابرس مواجه می شویم.

اس�تفاده از رایان�ه ت�ا چ�ه می�زان می توان�د ب�ه انج�ام 
حسابرسی با تاکید بر مدیریت ریسک کمک کند؟

قوی اندام
محاس��بات پیچی��ده ای ک��ه در محاس��به س��طوح مختلف خطر 
حسابرس��ی وجود دارد، باعث ش��ده تا فرایند حسابرس��ی مبتنی 
بر ریس��ک، به ط��ور کامل به وس��یله موسس��ه های حسابرس��ی 
و رده ه��ای مختل��ف حسابرس��ان اجرا نش��ود و به ط��ور معمول 
بیش��تر موسس��ه ها تنها بخش اول ای��ن فرایند را ک��ه مربوط به 
برنامه ریزی حسابرس��ی اس��ت، اجرا کرده و از ادامه بخش��های 
تکمیل��ی دس��تورالعمل به دلی��ل ص��رف زم��ان زیاد خ��ودداری 
می کنند. بنابراین طبیعی اس��ت که اگر یک نرم افزار مناس��ب در 
اختیار حسابرس��ان قرار داده ش��ود که محاس��بات را به طور کامل 
انج��ام داده و ذخی��ره نماید، باع��ث افزایش قاب��ل توجه هم در 
س��رعت، و هم در دقت تعیین س��طوح مختلف خطر حسابرسی 
و در نهای��ت تع��داد نمونه ه��ا خواه��د گردی��د. به عن��وان مثال، 
براس��اس برنامه مدونی که بنده در نرم افزار اکسل ایجاد کرده ام، 
با مشخص کردن موارد رعایت/عدم رعایت هر کدام از روشهای 
کنترل چرخه های سیس��تم صاحبکار به صورت عدد صفر و یک، 

محاسبات پیچیده ای که در محاسبه

سطوح مختلف خطر حسابرسی وجود دارد

باعث شده تا فرایند حسابرسی مبتنی بر ریسک

به طور کامل به وسیله موسسه های حسابرسی و

رده های مختلف حسابرسان اجرا نشود
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و تعیی��ن خطرهای مربوط ب��ه طراحی یا اجرای هر کدام از آنها، 
در نهای��ت خطر کنترل داخل��ی برای هر چرخه به ط��ور جداگانه 
به راحتی محاس��به می ش��ود. همچنین ب��ا ورود دیگر داده های 
مورد نیاز از قبیل نس��بتهای مالی یا مانده اقالم حسابها در سال 
قبل و س��ال جاری، براورد خطر عدم کش��ف ناش��ی از بررسی 
تحلیلی (APR) توس��ط نرم افزار انجام می ش��ود. در نهایت با 
جمع بن��دی کلی��ه عوامل و داده های وارد ش��ده در این نرم افزار، 
خطر عدم کشف آزمون جزئیات (TDDR) تعیین و براساس 
آن تع��داد نمونه مورد نیاز با توجه مانده حس��اب و اقالم کلیدی 
آن محاس��به و پیشنهاد می شود که پس از بررسی به وسیله مدیر 
حسابرسی، تعداد نمونه ها تعدیل و آزمونهای محتوا براساس آن 

قابل انجام خواهد بود. 
ب��ا اس��تفاده از ای��ن ش��یوه، محاس��باتی ک��ه درعمل توس��ط 
حسابرس��ان چند روز به طول می انجامی��د و حتی ممکن بود در 
برگیرنده اش��تباهات فراوانی نیز باشد، در زمانی بسیار کوتاه و با 
دقت مناس��بی انجام می گیرد. از این رو به طور قطع اگر نرم افزار 
جامع و کاملی که قابل فهم رده های مختلف حسابرس��ان باش��د 
تهی��ه و در اختیار موسس��ه های حسابرس��ی قرار گیرد، قس��مت 

عم��ده ای از مش��کالت موج��ود در خص��وص ع��دم به کارگیری 
دستورالعمل جدید رفع خواهد شد.

رایانه می تواند محاس��بات س��اده و روزمره ما را انجام دهد و 
بدین ترتیب وقت ما را آزاد س��ازد تا بیش��تر ب��ر روی تحلیلها و 

تصمیم گیریهای عمده و اساسی تر، تمرکز کنیم. 

ام�روزه با توجه به فضای کس�ب وکار در ایران، تا چه حد 
مفاهی�م حسابرس�ی ب�ا تاکید ب�ر مدیریت خط�ر رعایت 
می گ�ردد، در صورت وج�ود موارد عدم رعای�ت، علت یا 

علتهای آن چیست؟

قوی اندام
همانطور که در بخشهای تجدیدنظرشده دستورالعمل حسابرسی 
نیز تصریح  ش��ده، منطقی اس��ت که براورد حجم کار و در نهایت 
حق الزحمه حسابرس��ی براس��اس میزان خطر عدم کشف )که با 
حج��م کار رابطه معک��وس دارد( و یک س��ری معیارهای دیگر 
از جمل��ه اندازه ش��رکت، بودجه س��الهای گذش��ته و ... صورت 
پذیرد، که با توجه به فضای رقابتی ایجادشده، متأسفانه قسمت 
عمده ای از موسس��ه ها، بدون انجام اینگونه تشریفات و معمواًل 
بدون در نظر گرفتن عوامل ریس��ک در ش��رکت و تنها براساس 
دریافت یک سری اطالعات کلی و محدود از شرکتها، به تعیین 
حق الزحم��ه اق��دام می کنند و بدی��ن صورت مرحل��ه اول فرایند 

حسابرسی مبتنی بر ریسک انجام نمی شود. 
واقعیت تلخ  دیگری که رویه بیش��تر موسسه ها در حال حاضر 
ب��ر این پای��ه قرار دارد، این اس��ت که عملیات حسابرس��ی را در 
کمتری��ن زم��ان ممک��ن و پایین ترین قیمت تمام ش��ده به انجام 
برس��انند و در این راه قاعدتًا از هرگونه اقدامات غیر ضروری که 
باعث افزایش زمان و در نهایت قیمت تمام ش��ده کار حسابرسی 

شود، صرف نظر می کنند. 
قضیه مشابه این داستان است که روزی مردی از کنار جنگلی 
می گذشت متوجه شد عده ای مشغول اره کردن درختان هستند، 
پ��س از کم��ی تأمل پ��ی برد که آنها به س��ختی درخت��ان را اره و 
قطع می کنند. کنجکاو ش��د و از سرپرست آنها پرسید چرا به این 
سختی درختان را اره می کنید؟ سرپرست پاسخ داد: “برای اینکه 
اره ها کند ش��ده اند و به سختی درختها بریده می شوند.” باردیگر 
پرس��ید پس چرا اره ها را تیز نمی کنید؟ گفت: “برای اینکه وقت 

به طور قطع اگر

نرم افزار جامع و کاملی که

قابل فهم رده های مختلف

حسابرسان باشد

تهیه و در اختیار موسسه های

حسابرسی قرار گیرد

قسمت عمده ای از مشکالت موجود

در خصوص عدم به کارگیری

دستورالعمل جدید رفع خواهد شد
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نداری��م اره ها را تیز کنیم، باید کلی درخ��ت قطع کنیم.” آن مرد 
در پاس��خ گفت: “ ش��ما حاضر نیس��تید 5 دقیقه وقت بگذارید و 

اره هایتان را تیز کنید تا سرعت کارتان بیشتر شود؟!”
ش��اید اگر حسابرس��ان ب��ه این نتیجه برس��ند که اس��تفاده از 

حسابرس��ی مبتنی بر ریسک می تواند در مجموع باعث کاهش 
اوقات کار تیم حسابرسی و در نهایت افزایش سودآوری موسسه 

در بلندمدت باشد با این نگرش به گونه ای دیگر کنار بیایند.
اما بیش��تر موسسه های حسابرس��ی، تعیین حدود رسیدگیها 
و تع��داد نمونه ه��ا را براس��اس تجربه ه��ای ش��خصی و بدون 
تعیین عوامل مختلف خطر حسابرس��ی انجام می دهند و برخی 
موسس��ه ها نیز تنها با قصد تکمیل پرونده و کسب امتیاز کنترل 
کیفی��ت مناس��ب، در مقاطع پایان��ی کار اقدام ب��ه مزین نمودن 
پرونده به حداقل محاس��بات مورد نیاز ب��رای تعیین خطرهای 

حسابرسی و حدود رسیدگیها می کنند.
یک��ی از دالی��ل ای��ن ناهنج��اری را نیز بای��د در پایی��ن بودن 
حق الزحمه های حسابرس��ی دانس��ت که با توجه به فضای رقابتی 
ایجادش��ده، موسس��ه ها س��عی در کاه��ش قیمت تمام ش��ده و در 
نتیجه حق الزحمه حسابرسی به منظور حفظ صاحبکاران را دارند.
این نکته نیز قابل تامل اس��ت ک��ه کاهش حق الزحمه قراردادهای 
حسابرسی، با توجه به عدم اعالم نرخهای ثابت و یکنواخت برای 
حق الزحم��ه رده های مختلف حسابرس��ی و در نهایت حق الزحمه 
قابل دریافت از صاحبکاران از س��وی جامعه حس��ابداران رس��می 
برای موسسه های عضو رخ می دهد. در نهایت با توجه به افزایش 
دس��تمزد پرداخت��ی به کارکنان موسس��ه طی س��الهای بعد و عدم 
افزایش قابل توجه حق الزحمه ها، موسس��ه های حسابرسی روی 

به کم کردن مقدار ساعت بودجه شده در کار حسابرسی می آورند.
یک��ی دیگ��ر از دالیل عدم اس��تقبال مناس��ب از دس��تورالعمل 
حسابرس��ی مبتن��ی ب��ر ریس��ک، ابهام��ات ف��راوان موج��ود در 
دس��تورالعمل اس��ت که به ص��ورت بس��یار خالصه و ب��دون ارائه 

راهنمای به کارگیری مناسب و یا یک نمونه اجرایی شده در اختیار 
حسابرسان قرار گرفته که باعث سردرگمی و در نهایت واپس زدگی 
آن توس��ط حسابرسان می ش��ود. برای مثال، براورد مبلغ اهمیت 
یک��ی از اساس��ی ترین نق��اط چالش این دس��تورالعمل اس��ت که 
به ص��ورت کلی و ب��دون در نظر گرفتن زوای��ا و حالتهای مختلفی 
که معموال در ش��رکتها اتفاق می افتد، انعکاس یافته است. زمانی 
که متوس��ط داراییها و فروش به عنوان مأخذ تعیین سطح اهمیت 
به کار گرفته می ش��ود و مبالغ مزبور در برخی ش��رکتها فاقد تناسب 
الزم می باشند، باعث می شود در بسیاری موارد بندهای شرط که 
عماًل در تصمیم استفاده کنندگان از صورتهای مالی موثر است در 
گزارش حسابرسی درج نشود. همچنین برای واحدهای اقتصادی 
کوچک نیز بسیاری از موارد پیش بینی شده در دستورالعمل قابلیت 
اجرایی ش��دن را نداش��ته و تدابی��ری در خصوص نح��وه برخورد 

حسابرسان در اینچنین شرکتهایی اندیشیده نشده است. 
ش��اید با تدوین یک دس��تورالعمل جامع و کامل توسط سازمان 
حسابرس��ی ی��ا جامعه حس��ابداران رس��می ایران، ای��ن نقص نیز 

برطرف شود.
برخی مدیران قدیمی تر موسس��ه های حسابرس��ی نیز که بر 
پایه روش��های س��نتی حسابرسی رش��د کرده اند، تمایلی ندارند 
خود را با مفاهیم نوین حسابرس��ی وف��ق دهند و به اندازه کافی 
حاضر نیس��تند رده های پایین تر موسسه خود را نیز از طریق در 

شاید اگر حسابرسان به این نتیجه برسند که استفاده از

حسابرسی مبتنی بر ریسک می تواند در مجموع باعث

کاهش اوقات کار تیم حسابرسی و در نهایت افزایش

سودآوری موسسه در بلندمدت باشد

با این نگرش به گونه ای دیگر کنار بیایند
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اختیار نهادن امکانات و تس��هیالت الزم و اقدامات تشویقی و 
ترغیبی، درگیر این تغییر نگرش نمایند.

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؟

قوی اندام
یکی از دالیلی که حس��ابرس در اولین مرحله از فرایند حسابرسی 
که برنامه ریزی اس��ت، خطر ذاتی را در دو سطح صورتهای مالی 
و همچنی��ن مانده حس��ابها و گروههای معامالت ب��راورد می کند، 
بدس��ت آوردن اطالعاتی به منظور پذیرش کار حسابرس��ی است. 
بدیهی اس��ت موسسه هایی که براساس بخشهای تجدیدنظرشده 
دس��تورالعمل حسابرسی عمل کنند در صورتی که باال بودن بیش 
از حد خطر ذاتی )به گونه ای که نتوان به اظهارات مدیریت شرکت 
اعتماد و اتکا کرد( را تشخیص دهند، باید از پذیرش کار خودداری 
کنند. البت��ه در واحدهای اقتصادی کوچک بیش��تر اتفاق می افتد 
که حس��ابرس نتواند فعالیتهای کنترلی مناس��ب را شناسایی کند و 
ممکن است به این نتیجه برسد که روشهای حسابرسی الزم باید 
اساسًا از جنس آزمونهای محتوا باشد. در اینگونه موارد حسابرس 
بای��د به این نکته نیز توجه کند که آیا در نب��ود کنترلها می تواند به 

شواهد حسابرسی کافی و مناسبی دست یابد یا خیر. 
در رابطه با استقالل نیز شاید بهتر باشد اینگونه موضوع را مطرح 
ک��رد که در صورت برخورد حس��ابرس با خطر ذاتی ی��ا خطر کنترل 
بیش از حد، باید از ادامه کار حسابرسی خودداری کند و در صورتیکه 

این اتفاق رخ ندهد می توان گفت استقالل نقض شده است.

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

قوی اندام
طب��ق بن��د 9 آیین نام��ه راهکاره��ای افزایش ضمان��ت اجرایی 
و تقوی��ت حسابرس��ی ک��ه در اردیبهش��ت م��اه س��ال 1388 به 
تصویب رس��یده، پیش بینی ش��ده که به منظور باالبردن س��طح 
کیف��ی، دق��ت و س��رعت ارائه خدمات حسابرس��ی و بازرس��ی، 
س��ازمان حسابرسی مکلف اس��ت ظرف دو سال با تهیه و ایجاد 

نرم افزارهای تخصصی الزم، به کارگیری نیروهای متخصص، 
فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و دوره های 
آموزش��ی مربوط، ش��رایط الزم برای به کارگیری فناوری نوین 
در حرفه حسابرس��ی در کش��ور را فراهم کند. مش��خص اس��ت 
ک��ه یکی از جنبه های فناوری نوین در حرفه حسابرس��ی همان 
حسابرس��ی با تاکی��د بر مدیریت خطر اس��ت، ام��ا همانطور که 
مش��اهده می ش��ود به رغم گذشت بیش از 4 س��ال از تصویب و 
ابالغ آیین نامه مزبور، اقدام موثری از سوی سازمان حسابرسی 
برای انجام تکالیف یادشده صورت نگرفته است. البته براساس 
تبصره م��اده مزبور، معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رئیس جمهور موظف ش��ده برای تأمین منابع مالی الزم، یاری 
الزم را ازجمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی 
دولت به عمل آورد، و ش��اید دلیل عدم انج��ام چنین اقداماتی، 

عدم تخصیص بودجه و فقدان منابع مالی بوده است.
همچنین براس��اس م��اده 10 آیین نامه یادش��ده، به وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری نیز وظیفه داده ش��ده تا در راس��تای 
ارتق��ای کیف��ی حسابرس��ی و توج��ه ب��ه نیازه��ای کش��ور، در 
برنامه های آموزش دانشگاه ها در زمینه حسابداری و حسابرسی 
تجدیدنظر کند. در این مورد نیز می بینیم تغییرات قابل توجهی 
در س��رفصلهای درس��ی دانش��گاهها و مراک��ز آم��وزش عالی 
روی نداده، و حتی درس حسابرس��ی سیس��تمهای کامپیوتری 
که به وس��یله دفترمطالعات و آموزش نیروی انس��انی س��ازمان 
مرکزی دانش��گاه آزاداس��المی از س��ال 1386 به سرفصلهای 
درسی واحدهای دانشگاه مزبور افزوده شد، با استقبال چندانی 

از سوی مدرسان دانشگاهها مواجه نشد.
به نظر می رسد افزودن مباحث نوین حسابرسی در چارچوب 
ارائ��ه ی��ک  س��رفصلهای درس��ی دانش��گاهها، و همچنی��ن 
دس��تورالعمل اجرای��ی و کامل از س��وی  مراجع ناظ��ر بر حرفه 
همراه با برگزاری دوره های آموزش��ی، می تواند ش��روع خوبی 
ب��رای ایج��اد تحول در حرفه باش��د ک��ه با اس��تفاده از امکانات 
نرم افزاری در موسسه ها نتایج بسیار قابل قبولی را برای جامعه 

در بر خواهد داشت.

باب�ت فرص�ت مغتنمی که برایم�ان در انج�ام این گفتگو 
فراهم آوردید بسیار سپاسگزاریم.


