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موافقت شما با انجام این گفتگو برای ما و مخاطبان مجله حسابرس فرصت مغتنمی را فراهم آورد که از بابت آن 
بس�یار سپاس�گزار و قدردانیم؛  اجازه می خواهیم اولین پرس�ش را با درخواس�ت ارائه یک تعریف با شما در میان 

بگذاریم. بفرمائید مفهوم حسابرسی با تأکید بر مدیریت خطر چیست؟ 

نادریان
اگر به س��یر تطور روش��های حسابرس��ی توجه شود حسابرسی از سندرسی و ممیزی شروع ش��ده به تدریج به »حساب« رسی 
و س��پس معطوف به صورتهای مالی ش��ده است. در فرایند رس��یدگی به صورتهای مالی توجه حسابرس در مدل حسابرسی 
مبتن��ی ب��ر سیس��تم متمرکز بر ارزیابی سیس��تم کنترل های داخلی و تعیین اث��ر آن بر کیفیت صورتهای مالی بوده اس��ت. در 
حسابرس��ی مبتنی بر مدیریت ریس��ک با اس��تفاده از مدلی علمی، عوامل موثر بر ریس��ک حسابرس��ی ش��امل ریسک ذاتی 
)ریس��ک های بیرونی و درونی موثر بر عملیات و حس��ابهای دس��تگاه(، ریسک کنترل )ناش��ی از ضعف سیستم کنترل های 
داخلی در شناس��ایی ریس��ک های ذاتی( و ریسک عدم کشف )مشتمل بر ریسک تجزیه وتحلیل صورتهای مالی و آزمونهای 

چیستی، چرایی  و 
مشکالت استقرار مدل
حسابرسی با تأ کید بر مدیریت خطر

گفتگو با هوشنگ نادریان

آقای هوش�نگ نادریان سابقه اش��تغال در موسس��ه های حسابرسی 

خصوصی، مدیریت موسس��ه حسابرس��ی بنیاد مس��تضعفان، دو دوره 

مدیریت عامل سازمان حسابرسی،  و مدیریت عامل موسسه حسابرسی 

مفید راهبر را در کارنامه خود دارد.

ایش��ان در 4 دوره ش��ورایعالی جامعه حس��ابداران رس��می عضو بوده 

و در کن��ار کار حسابرس��ی به ام��ر تدریس، عضوی��ت در هیئت داوری 

خصوصی س��ازی، هیئت تش��خیص صالحیت حس��ابداران رس��می و 

مشاورت در نهادهای نظارتی کشور اشتغال دارند.
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محتوا( شناس��ایی و با اس��تفاده از روش��های آم��ار و ریاضیات 
کاربردی ام��کان برنامه ریزی جهت آزمون ه��ای محتوا فراهم 
می شود. مدل حسابرسی مبتنی بر مدیریت ریسک را می توان 
حسابرسی مبتنی بر مدل های علمی، متکی به علوم ریاضی و 
آمار، جامع از نظر توجه به اس��تراتژی های حسابرسی، عوامل 
ریس��ک، بحث اهمیت، س��طح اطمینان، ماهی��ت و حجم کار 
و قیمت تمام ش��ده مورد نیاز دانس��ت؛ به  گونه ای که حسابرس 
با کنترل ریس��کها، پایین ترین س��طح اطمین��ان الزم را تعیین 

می کند تا کمترین زمان و هزینه صرف شود.

اس�تفاده از رایان�ه ت�ا چه میزان ممکن اس�ت ب�ه انجام 
حسابرسی با تأکید بر مدیریت ریسک کمک کند؟

نادریان
نرم افزارهای رایانه ای در همه مدلهای حسابرسی نقش موثری 
در افزایش س��رعت، دقت و کاهش زمان رس��یدگی ها دارند. با 
توجه به جامعیت مدل حسابرس��ی مبتنی بر ریسک و نزدیکی 
آن ب��ه مدلهای آماری، به ط��ور قطع اس��تفاده از نرم افزارهای 
رایان��ه ای کمک موثری به تحقق هدفهای حسابرس��ی به ویژه 

در ابعاد قضاوتی حسابرسی خواهد کرد.

بررس�ی  انج�ام حسابرس�ی،  ب�رای  الزام�ات  از  یک�ی 
کنترلهای داخلی است. چه تفاوتی در رویکرد شناخت از 
سیس�تم کنترلهای داخلی هنگامی که حسابرسی با تأکید 
ب�ر مدیریت خطر و حسابرس�ی به روش س�نتی صورت 

می گیرد وجود دارد؟

نادریان
در حسابرس��ی مبتنی بر سیستم، همانطور که اشاره شد، تمرکز 
حسابرس��ی بر ارزیاب��ی کنترل ه��ای داخلی و شناس��ایی نقش 
قوت ها و ضعف های کنترل داخلی در برنامه ریزی حسابرس��ی 
ب��ود. در این روش عماًل کنترله��ای داخلی به عنوان تنها عامل 
موثر بر ریسک حسابرسی مورد توجه قرار می گرفت که جامعیت 
نداشت. در مدل حسابرسی مبتنی بر مدیریت ریسک، ارزیابی 
ریس��ک کنترلی در کنار ارزیابی س��ایر ریس��ک ها )ذاتی، عدم 
کش��ف( و س��طح اهمیت و در قالب فرمول مناس��ب که منتهی 
به محاس��به تعداد نمونه می ش��ود مورد توجه قرار می گیرد. لذا 

نگاه جامع تری به ریس��ک های حسابرسی و عوامل موثر بر آن 
اعمال می شود.

به نظ�ر جنابعال�ی امروزه با توجه به فضای کس�ب وکار در 
ایران، تا چه حد مفاهیم حسابرس�ی با تأکید بر مدیریت 
خط�ر رعایت می گ�ردد، در ص�ورت وجود م�وارد رعایت 

نکردن، علت یا علل آن چیست؟

نادریان
متاسفانه به دالیل متعدد مانند دور بودن حسابرسان قدیمی تر 
از مسائل ریاضیات کاربردی و آمار، مسائل فناوری اطالعات، 
مدیری��ت ریس��ک و  ...، فق��دان دس��تورالعمل های کام��ل و 
راهنما، مفاهیم حسابرس��ی مبتنی بر مدیریت ریس��ک، عمق 
برجسته ای در کار حسابرسان کش��ور نداشته است. اخیرا نتایج 
یک نظرس��نجی از حسابرس��ان نش��ان داده که ح��دود 80٪  از 
حسابرس��ان اقدامی جهت اجرای این مدل انجام نداده اند. این 
کار حسابرس��ان را با خط��ر انحراف »α« و »β« )رد نادرس��ت و 
پذیری��ش نادرس��ت( مواج��ه کرده که در کش��ورهای پیش��رفته 

 با توجه به جامعیت 

مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک 

و نزدیکی آن به مدلهای آماری 

به طور قطع استفاده از 

نرم افزارهای رایانه ای

کمک موثری به تحقق هدفهای حسابرسی 

به ویژه در ابعاد قضاوتی حسابرسی 

خواهد کرد
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حسابرس��ان را با ریسکهای اساس��ی و دعاوی حقوقی روبه رو 
می کنند. در کشور ما چون هنوز فرهنگ شکایت از حسابرسی 
توس��عه نیافته، حسابرس��ان در حاش��یه امن، به ط��ور عمده با 

روشهای سنتی کار حسابرسی را انجام می دهند. 

آیا حسابرس�ی ب�ا تأکید ب�ر مدیریت خطر ممکن اس�ت 
موجب تقویت اس�تقالل حس�ابرس ش�ود؟ آیا باال بودن 
خط�ر ذات�ی و خط�ر کنت�رل ممک�ن اس�ت در پذی�رش 

حسابرسی تردید ایجاد کند؟

نادریان
حسابرس��ی ب��ر مبن��ای م��دل مبتنی ب��ر مدیریت ریس��ک در 
ص��ورت انجام صحیح و کام��ل آن به طور قط��ع در کیفیت کار 
حسابرس��ی تاثیر بسزایی خواهد داشت و حسابرسان را از خطر 
»رد نادرست«، انجام رس��یدگی اضافی یا »پذیرش نادرست«، 
شناس��ایی و کش��ف نکردن انحرافه��ای صورته��ای مالی دور 
خواه��د ک��رد. اگ��ر اینکار به ص��ورت الزام��ی و به وس��یله همه 

موسس��ه ها انجام ش��ود به طور قطع موجب اعتب��ار و باال رفتن 
جایگاه حسابرس��ان مس��تقل خواه��د بود. این کار در راس��تای 
کمک به استقالل موسسه های حسابرسی و افزایش توان آنها 
در شناس��ایی علمی ریسک ها و پذیرش آگاهانه کار حسابرسی 
خواه��د ب��ود. ضم��ن آنکه ب��ا توجه ب��ه م��دل ارزیاب��ی اولیه، 
ریس��ک های واحد متقاضی حسابرسی قبل از پذیرش با روش 
علمی مناسبی شناسایی شده و حسابرس ممکن است از نتایج 
آن در تصمی��م به پذیرش کار و همچنین تعیین بودجه و برنامه 

کار بخوبی استفاده کند.

حسابرس�ی ب�ا تأکید بر مدیری�ت خطر نیازمن�د توجه به 
خط�ر ذاتی، خطر کنترل و خطر حسابرس�ی اس�ت. این 
را چگونه توصیف می کنید، این مفاهیم در حسابرس�ی به 

روش سنتی چگونه مورد توجه قرار می گیرد؟

نادریان
خط��ر ذات��ی در دو س��طح کل دس��تگاه )صورته��ای مال��ی( ، 
مانده حس��ابها و گروه ه��ای معام��الت اس��ت و  ش��امل عوامل 
خطرزایی اس��ت که کس��ب وکار دس��تگاه و یا حس��ابهای آن را 
تهدی��د می کن��د، عناصری مانند ش��رایط و محی��ط اقتصادی، 
سابقه امانتداری مدیران، صالحیت مدیریت ارشد، سبک های 
مدیری��ت )تمرکز یا تمرکز نداش��تن(، پراکندگ��ی جغرافیایی و 
ماهیت کسب وکار نمونه هایی از ریسک ذاتی در سطح دستگاه 
هستند. نقدینگی پذیری، جابجایی پذیری دارایی، اعتبار اسناد 
و مدارک پشتوانه حساب، پیچیدگی معامالت، میزان قضاوت 
به کاررفته در تعیین مانده حساب و ماهیت حساب از نمونه های 
ریس��ک ذاتی در س��طح حسابها است. ریس��ک کنترلی میزان 
خطری اس��ت که مدیریت با استقرار سیستم کنترل های داخلی 
قادر به کشف، شناسایی و عالج ریسکهای ذاتی نشود. ریسک 
عدم کشف  از ریسک هایی اس��ت که با مجموعه رسیدگی های 
حسابرسی مستقل به اسناد و سیستم های دستگاه، کشف نشده 
باقی می ماند. ریس��ک های کشف نش��ده نباید از میزان ریسک 
م��ورد  قبول حسابرس��ی بیش��تر باش��د و ای��ن نکت��ه کلیدی در 
بحث مدیریت ریس��ک به وس��یله حسابرس��ی اس��ت. در عمل 
اس��تفاده درست از مدل ریس��ک در حسابرسی موجب افزایش 
کیفیت حسابرس��ی، کاه��ش قیمت تمام ش��ده، افزایش انگیزه 

استفاده درست از 

مدل ریسک در حسابرسی

موجب افزایش کیفیت حسابرسی

کاهش قیمت تمام شده و

افزایش انگیزه حسابرسان شده که

در نهایت این موارد به افزایش 

اعتبار گزارش های حسابرسی و

رضایت بیشتر ذینفعان و

مخاطبان گزارش حسابرسی می انجامد
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حسابرس��ان ش��ده که در نهایت این م��وارد به افزای��ش اعتبار 
گزارش های حسابرس��ی و رضایت بیش��تر ذینفعان و مخاطبان 
گزارش حسابرس��ی می انجامد. در حسابرس��ی به روش سنتی 
همانطور که مطرح ش��د تنها بخ��ش کنترلهای داخلی به عنوان 
منش��ا تاثیرگ��ذار ب��ر برنامه ریزی حسابرس��ی م��ورد توجه قرار 

می گرفت و سازوکار استفاده از مدل علمی نیز برقرار نبود.

انجام حسابرس�ی با تأکید ب�ر مدیریت خطر تا چه اندازه 
ممکن است بر هزینه های انجام حسابرسی و پاسخگویی 
آینده حس�ابرس در مراجع قانونی کمک کند؟ به نظر شما 
ب�ا توجه به قانونهای کنونی، نتایج حاصل از ارزیابی خطر 
ذاتی، خطر کنترل، خطر کشف نکردن در پاسخگوییهای 

آینده استفاده پذیر است؟

نادریان
حسابرس��ی مبتن��ی ب��ر مدیری��ت ریس��ک، حسابرس��ی را از 
انحرافهای »α« و»β« )رد نادرست و پذیرش نادرست( مصون 
می دارد و مجموعه حسابرسی را بر مبنای مدل علمی، اتکاپذیر 
و دفاع پذیر می کند. ای��ن کار به طور قطع به کاهش هزینه های 
انج��ام حسابرس��ی در دو بعد )پرهی��ز از کار اضافی، و یا مواجه 
شدن با هزینه های شکایات ناشی از کشف نکردن( می انجامد. 
در بحث پاس��خگویی نیز اتکا به مدل علمی و مس��تند به اسناد 
و شواهد حسابرس��ی کافی، به طور قطع نقش موثری در بهبود 

پاسخگویی آینده حسابرسی خواهد داشت.

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

نادریان
به نظ��ر می رس��د س��ازمان حسابرس��ی به عنوان مرج��ع تدوین 
اس��تانداردهای حرفه ای، جامعه حس��ابداران رس��می به عنوان 
مرجع ناظر بر حرفه و سازمانهای ناظر دیگر مانند بورس، وظیفه 
ج��دی در تقوی��ت ادبیات موض��وع، تدوین دس��تورالعمل های 
اج��رای کار، آم��وزش ق��وی آن و در نهای��ت نظارت بر حس��ن 
اجرای این مدل دارند. دستورالعمل کنونی عالوه بر مشکالت 
اجرایی و برخی ابهاماتی که برای حسابرس��ان دارد، متمرکز بر 
تاثیر حسابرس��ی مبتنی بر ریسک بر تعداد نمونه رسیدگی های 

آزم��ون محتوا اس��ت. در حالی ک��ه برنامه ریزی آزم��ون محتوا 
در س��ه زمین��ه »زم��ان«، »محت��وا« و »تع��داد نمون��ه« متاثر از 
ارزیابی های ریسک است که متاسفانه متون موجود کمتر به دو 
موضوع اول، یعنی به عبارت س��اده تر، نحوه اتصال حسابرسی 
ضمنی به نهایی پرداخته اند. الزامی کردن اس��تفاده از این مدل 
البت��ه پس از طی مقدمات الزم و لحاظ در امتیاز ارزیابی  جامعه 
حس��ابداران رس��می به طور قطع کمک زیادی به اجرایی شدن 
این کار خواهد کرد. اجرایی شدن این کار گام بلندی در راستای 
رفع عقب ماندگی تکنولوژی حسابرس��ی کشور نسبت به سطح 

حسابرسی در کشورهای پیشرفته خواهد بود.

ب�ار دیگ�ر از همراه�ی و ص�رف وق�ت ارزش�مندتان در 
انجام این گفتگو سپاس�گزاری می کنیم و برایتان آرزوی 

موفقیت داریم.

به نظر می رسد سازمان حسابرسی

به عنوان مرجع

تدوین استانداردهای حرفه ای

جامعه حسابداران رسمی

به عنوان مرجع ناظر بر حرفه و

سازمانهای ناظر دیگر مانند بورس

وظیفه جدی در تقویت ادبیات موضوع

تدوین دستورالعمل های اجرای کار

 آموزش قوی آن و در نهایت

نظارت بر حسن اجرای این مدل دارند


