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از اینکه موافقت کردید تا در خدمت شما پرسشهایمان 
را در رابط�ه ب�ا موض�وع مح�وری ای�ن ش�ماره مجل�ه 

حسابرس مطرح کنیم، بسیار سپاسگزاریم. 
اولین پرسش ما این است که ابتدا بفرمایید به نظر شما 
مفهوم حسابرسی با تأکید بر مدیریت خطر چیست؟ در 
ضمن یکی از الزامات برای انجام حسابرس�ی، بررسی 
کنترلهای داخلی اس�ت. چه تفاوتی در رویکرد شناخت 
از سیس�تم کنترله�ای داخلی هنگامی که حسابرس�ی با 
تأکی�د ب�ر مدیریت خطر و حسابرس�ی به روش س�نتی 

صورت می گیرد وجود دارد؟

شمس احمدی
حسابرس��ی با تاکید بر مدیریت خطر مفهومی بس��یار ساده 
دارد. مفهوم آن این اس��ت؛ »حسابی را که احتمال تحریف 
بااهمیت دارد با دقت بیش��تری رس��یدگی کنی��م.« البته این 
نگ��رش جدیدی نیس��ت؛ در قب��ل هم بوده اس��ت. تفاوت 
تنها در این اس��ت که در این رویکرد ابتدا ریسک قابل قبول 
حسابرسی تعیین  ش��ده و مستندات مربوط به احتمال خطر 
تحری��ف بااهمیت که از س��ه جزء خطر ذات��ی، خطر کنترل 
و خطر عدم کش��ف تشکیل می ش��ود، جمع آوری می گردد. 
بدین ترتیب قضاوت در مورد اینکه چه حس��ابی را بیشتر و 

چه حسابی را کمتر رسیدگی کنیم مستند می شود.

حسابرسی با تاکید بر مدیریت خطر 

مفهومی ساده اما دقیق  گفتگو با

منصور شمس احمدی

آقای منصور شمس احمدی عضو 

ش��ورای عالی جامع��ه حس��ابداران 

رسمی ایران و شورای عالی انجمن 

حسابداران خبره ایران است.

حس��ابداری  پژوهش��گر  ایش��ان 

تألیف��ات  و  ب��وده  حسابرس��ی  و 

متع��ددی در ای��ن زمین��ه از آق��ای 

شمس احمدی منتشر شده است.
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حسابرس�ی با تأکید ب�ر مدیریت 
خط�ر مس�تلزم توج�ه ب�ه خط�ر 
ذات�ی، خط�ر کنترل و خط�ر قابل 
پذیرش حسابرس�ی اس�ت. این 
ان�واع خط�ر را چگون�ه  مفاهی�م 
توصی�ف می کنی�د؛ ای�ن مفاهی�م 
در حسابرس�ی ب�ه روش س�نتی 

چگونه مورد توجه قرار می گیرد؟

شمس احمدی
خطر قابل پذیرش حسابرسی یعنی 
گزارش حسابرس��ی  احتمال صدور 
خالف واق��ع. عوام��ل مختلفی در 
می��زان پذی��رش ای��ن خط��ر تاثیر 
می گذارن��د. به عن��وان مث��ال ای��ن 
خطر را برای یک ش��رکت بورس��ی 
کمتر از خطر ش��رکتی غیربورس��ی 
ک��ه چن��د س��ال حسابرس��ی آن را 
انج��ام داده ایم تعیی��ن می کنیم. با 
تکمیل پرسش��نامه هایی، این خطر 
ک��ه به طور معمول بی��ن 5 درصد تا 
15 درص��د در نظر گرفته می ش��ود 
کل  س��طح  در  و  ش��ده  مش��خص 
شرکت تعیین ش��ده و برای احتمال 
خطر عدم کش��ف که در س��طح هر 
حساب تعیین می شود مورد استفاده 

قرار می گیرد.
در مورد احتمال خطر حسابرسی؛ 
احتمال خطر حسابرس��ی از س��ه جز 
تش��کیل می ش��ود:  احتم��ال خط��ر 
ذاتی، احتمال خطر کنترل و احتمال 

خطر عدم کشف.
احتمال خط��ر ذاتی یعنی احتمال 
تحری��ف در یک حس��اب ب��ا فرض 

نبود وج��ود کنترلهای داخلی مربوط 
به آن حس��اب. این خط��ر در انواع 
حس��ابها و در ش��رکتهای مختل��ف 
ب��ا یکدیگ��ر تف��اوت دارد. عواملی 
از جمل��ه در مع��رض تحری��ف قرار 
داشتن،  پیچیدگی محاسبات و غیره 
در تعیی��ن ای��ن خطر موثرن��د. این 
خطر نیز با تکمیل پرسش��نامه هایی 
در س��طح ه��ر حس��اب مش��خص 

می شود.
احتمال خطر کنترل یعنی احتمال 
خط��ر اینکه کنترله��ای داخلی نتواند 
تحریف بااهمیتی را کشف یا از وقوع 
آن جلوگی��ری کند. این احتمال خطر 
در هر حس��اب با تعیین ب��راورد اولیه 
آن و پ��س از انجام آزم��ون کنترلها و 
ب��راورد نهایی از خط��ر کنترل تعیین 

می شود.
خط��ر س��وم در مدل حسابرس��ی 
مبتن��ی ب��ر مدیریت خط��ر، احتمال 
خطر عدم کش��ف است. این احتمال 
خط��ر یعن��ی احتم��ال خط��ر اینک��ه 
نتواند تحریف  روشهای حسابرس��ی 
بااهمیتی را کش��ف کند. حس��ابرس 
نمی تواند کنترل��ی بر خطرهای ذاتی 
و کنت��رل اعمال کن��د،  ام��ا می تواند 
ب��ا ارزیابی آنه��ا احتم��ال خطر عدم 
کشف را کاهش و یا تا حد قابل قبولی 

افزایش دهد.

فض�ای  ب�ه  توج�ه  ب�ا  ام�روزه 
کس�ب وکار در ای�ران، ت�ا چه حد 
مفاهی�م حسابرس�ی ب�ا تأکید بر 
مدیری�ت خطر رعایت می  ش�ود، 

حسابرس نمی تواند

کنترلی بر

خطرهای ذاتی

و کنترل اعمال کند

اما می تواند

با ارزیابی آنها

احتمال خطر

عدم کشف را

کاهش و یا تا حد

قابل قبولی

”افزایش دهد

”
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ع�دم  م�وارد  وج�ود  ص�ورت  در 
رعایت، علت یا علل آن چیست؟

شمس احمدی
 همانطور که اش��اره شده، حسابرسی 
مبتنی بر ریس��ک، براس��اس مفهوم 
س��اده ای بن��ا ش��ده اس��ت و بنابراین 
به کارگیری آن هم ساده است، اصاًل 
نیازی به محاس��بات دس��ت وپاگیر و 
پیچیده نیس��ت. نکته مهم دیگر این 
است که نمونه گیری آماری مستقل از 
حسابرس��ی مبتنی بر ریسک است و 
این حسابرس��ی را می توان با استفاده 
از نمونه گیری آم��اری و یا غیرآماری 
انجام داد. به هر حال در برخی موارد 
به دلیل کم بودن تعداد اقالم جامعه، 
امکان پذی��ر  آم��اری   نمونه گی��ری 
نیس��ت، ام��ا حسابرس��ی مبتن��ی بر 
ریس��ک را در ه��ر ش��رایطی و در هر 

شرکتی می توان انجام داد.

آی�ا حسابرس�ی ب�ا تأکی�د ب�ر 
مدیریت خط�ر می تواند موجب 
حس�ابرس  اس�تقالل  تقوی�ت 
ش�ود و آیا باال بودن خطر ذاتی 
و خط�ر کنترل ممکن اس�ت در 
تردی�د  حسابرس�ی  پذی�رش 

ایجاد کند؟

شمس احمدی
ارزیابی خطرهای ذاتی و کنترل پس از 
پذیرش کار حسابرسی و در حین انجام 
کار تعیین می ش��وند. تصمیم گیری در 
مورد پذی��رش کار باید قبل از ش��روع 
کار حسابرسی و با پرس وجو و تکمیل 

پرسشنامه هایی که خطر حسابرسی را 
در س��طح شرکت مش��خص می کنند، 

 انجام می شود.

آیا ملزم کردن هیئت مدیره شرکتها 
ب�ه تهیه گ�زارش کنترلهای داخلی 
به کارگی�ری  زمینه س�از  می توانن�د 
حسابرس�ی ب�ا تأکید ب�ر مدیریت 

خطر باشد؟

شمس احمدی
بهب��ود  ب��رای  اقدام��ی  هرگون��ه 
سیس��تمهای کنت��رل داخل��ی موجب 
کاهش ریس��ک حسابرسی و افزایش 
ات��کای صورته��ای مال��ی  قابلی��ت  
خواهد ش��د. ملزم کردن هیئت مدیره 
ش��رکتها به ارائ��ه گ��زارش کنترلهای 
داخل��ی، اگر به صورت محتوایی و نه 
ش��کلی انجام گیرد،  به ط��ور قطع در 
کاهش ریس��ک حسابرسی و افزایش 
کارایی حسابرس��ان موثر خواهد بود. 
اس��تقرار کنترلهای داخلی باید شامل 
همه اجزای آن براس��اس مدل کوزو 

(COSO) باشد.  

از صرف وقت و حضور شما در این 
گفتگو سپاسگزاریم.

هرگونه اقدامی

برای بهبود

سیستمهای

کنترل داخلی

موجب کاهش

ریسک حسابرسی و 

افزایش قابلیت

اتکای صورتهای مالی

”خواهد شد

”


