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 عنوان صفحه

 پيش گفتار
عبارتست از: همانگونه که می دانید حسابرسی مستقل که موضوع بحث دوره را تشکیل می دهد  (1

سسه یا شرکتی برای دوره ای معین، بمنظور ارائه یک اظهار نامه ؤرسیدگی به صورتهای مالی م

 حرفه ای در قالب یک گزارش.

های حسابرسان براساس اصول و موازین حرفه ای و استانداردها، رهنمودها بدیهی است که رسیدگی (2

ن رسیدگی ها به شرایط موسسه تحت پذیرد و دامنه ایو روشهای متداول حسابرسی صورت می

رسیدگی و نظر حسابرس بستگی دارد. نحوه کلی انجام حسابرسی مستقل براساس دستورالعمل 

 حسابرسی سازمان حسابرسی در این جزوه آمده است.

غایت کار حسابرسان ارائه گزارش حسابرسی است که نهایتاً در اختیار صاحبان سهام، اشخاص  (3

ر می گیرد. روشن است که با توجه به تنوع اشخاص مورد اشاره، گزارش بایستی ذینفع و ذیعالقه قرا

گزارش و ارائه بنحوی تهیه شود که قابل استفاده برای همه استفاده کنندگان باشد. چگونگی تنظیم 

هرچند در کشورهای جهان در اصول یکسان است لکن باتوجه به قوانین و شرایط هر  حسابرسی

رای تفاوتهایی باشد. نحوه گزارشگری در کشور ما بنحوی تنظیم شده که کشوری ممکن است دا

 پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه باشد و در بخش پایانی این جزوه گنجانده شده است.

متدولوژی حسابرسی نیز با توجه به شرایط زمانی و وضعیت اقتصادی جهان، مسیر تکاملی را  (4

کشور ما حسابرسی مبتنی بر سیستم است، هرچند که پیموده بنحوی که روش مورد عمل فعلی در 

در کشورهای پیشرفته صنعتی و خصوصاً توسط موسسات حسابرسی بزرگ بین المللی، امروزه از 

روش حسابرسی مبتنی بر ریسک استفاده می شود. سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی 

 ث قرار گرفته است.مبتنی بر سیستم و ریسک در فصول مختلف این جزوه مورد بح

و باالخره آخرین موضوعی که مورد بررسی قرار گرفته جدیدترین بخش مبحثی است که امروزه در  (5

زمینه حسابرسی عملکرد مدیریت مطرح شده است. این موضوع ابتدا برای نحوه بررسی عملکرد 

مدیریت های دولتی مطرح شد و سپس بعنوان موضوعی جدید در حسابرسی بصورت عام مورد 

در بعضی کشورهای پیشرفته دنیا خصوصاً آمریکا، کانادا و بعضی کشورهای  توجه قرار گرفت.

و  اروپایی مطالعات و اقدامات عملی و جدی در خصوص حسابرسی عملکرد مدیریت صورت پذیرفته 

انتظار می رود که در آینده بنحو وسیعی در سطح بین المللی مورد پیروی و عمل قرار گیرد. امید 

یا و محاسنی که حسابرسی عملکرد مدیریت دارد در کشور عزیز ما نیز بنحو است با توجه به مزا

 مناسبی اجرا شود.
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 سير تحول تاریخي در متدولوژی حسابرسي
رشد کمی و پیچیدگی روز افزون فعالیتهای تجاری صنعتی در دهه های اخیر، موجب گردیده است که 

تجاری به افرادی غیر از مالکان مدیریت واحدهای  صاحبان سرمایه قادر به اداره مستقیم شرکت ها نبوده و

به نوبه خود نیاز به افراد متخصص را که قادر به « مدیریت»از « مالکیت»آنها واگذار گردد. تفکیک 

 حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری با فعالیتهای گسترده و پیچیده باشند. افزایش داده است.

متدولوژی حسابرسی نیز  الزاماً  یک مسیر تکاملی را پیموده و اشکال در پاسخگوئی به اینگونه تحوالت، 

مختلفی به خود گرفته است. تغییرات کیفی در متدولوژی حسابرسی اغلب در مقاطعی صورت گرفته است. 

و   که نارسائیهای روشهای موجود در محافل حرفه ای و یا محاکم قضائی کشورهای مورد سوال قرار گرفتند

اران این حرفه را به چاره جویی جهت رفع نارساییها و نهایتاً تکمیل و اطالح نحوه کلی دست اندرک

حسابرسی واداشته است. این فرآیند تکامل در واقع فرآیند تطبیق متدولوژی با نیازهای جوامع در حال 

در این پیشرفت است که همگام با رشد و پیچیدگی روابط و فعالیتهای تجاری صنعتی صورت گرفته است. 

 مسیر تکاملی بطور مشخص سه نحوه کلی عمل را بشرح زیر می توان یافت.

 حسابرسی مبتنی بر سندرسی یا حسابرسی رویدادهای مالی –الف 

این نحوه عمل، سندرسی را مبنای اصلی کار قرار می دهد و معامالت را بطور نمونه یا کامل از نقطه نظر 

های حسابداری مورد سندرسی قرار می دهد. کنترل محاسبات،  مستندات و شواهد اعتبار و دقت و ثبت

رویدادهای مالی و تطبیق صورتهای مالی با دفاتر بخشی از بررسیهای  این نحوه عمل است در این نحوه 

 عمل، مواردی از قبیل سیستم حسابداری، معقول بودن ام صورتهای مالی و یا اثبات وجود دارائیهای مورد

ار نمی گیرد و در واقع تنها مدرک و سوابق ارائه شده به حسابرسان مورد بررسی واقع مورد توجه خاص قر

 می گردد.

 حسابرسي ترازنامه -ب

در این نحوه عمل حسابرسی، حسابرس کوشش خود را بر اثبات اقالم مندرج در ترازنامه متمرکز نموده و 

این روش، فرض بر این است که وجود دارائیها و معموالً توجهی به دفاتر ثبت اولیه معامالت نمی نماید. در 

 بدهیها مؤید وقوع معامالت و نقل و انتقال مالی مربوط است.

مزیت این نحوه عمل، صرفه جویی در مدت زمان حسابرسی و انجام کار حسابرسی در یک مرحله بعد از 

کند لیکن شواهدی حاکی از پایان سال مالی است. این روش هرچند وجود دارائیها و بدهیها را اثبات می 
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اعتبار معامالت ثبت شده بدست نمی دهد. مضافاً حسابرس قادر به کسب اطمینان الزم در رابطه با عدم 

 وقوع موارد مهم اشتباه و تقلب نخواهد بود.

 حسابرسی مبتنی بر سیستم -ج

ول اطمینان از ویژگی اصلی این نحوه عمل، اتکا بر سیستم کنترل داخلی به عنوان مبنائی جهت حص

قابلیت اعتماد اطالعات منعکسه در حسابها است. در این متدولوژی کنترلهای داخلی به منزله یک منبع 

هرگاه کنترلهای جدید شواهد حسابرسی در کنار آزمونهای تطبیقی، نقش اساسی می یابد. بدین لحاظ 

کسب بخشب از اطمینان الزم در مورد  داخلی صاحبکار موثر ارزیابی گردد، حسابرسان قادر خواهند بود برای

صحت سوابق حسابداری به کنترلهای مزبور اتکاء نمایند. شناخت، ارزیابی و آزمون رعایت کنترلها توسط 

ی به هر میزان قادر به حصیلدهد که آزمون های تحسابرسان مجرب، درجه ای اطمینان را بدست می

دی ثبت نشده باشد هیچ میزان از آزمونهای تحصیلی موفق به دستیابی به آن نخواهد بود. در واقع اگر رویدا

 کشف آن نمی گردد. فرآیند حسابرسی در متدولوژی فوق بطور کلی دربرگیرنده مراحل زیر است:

برای اینکه عملیات حسابرسی به نحوی موثر و بموقع و با کارائی انجام گردد، کار ابتدا باید برنامه  -1

مستلزم تعیین استراتژی یا برنامه کلی حسابرسی است. که به نوبه  ریزی شود. برنامه ریزی مؤثر

خود مبتنی بر درک صحیح فعالیت تجاری صاحبکار و شناخت عوامل موثر در عملکرد تجاری آن 

می باشد. درعین حال باید توجه داشت که برنامه ریزی یک فرآیند مستمر است که در طول 

 می یابد.عملیات حسابرسی و تا خاتمه آن جریان 

ثبت و ارزیابی کنترلهای داخلی مورد توجه قرار می گیرد. سیستم کنترل «شناخت»در این مرحله  -2

داخلی ابتدا شناسایی و ثبت می گردد و آنگاه با اجرای آزمون شناخت سیستم، برداشت حسابرس از آن 

وجود کنترلها قابلیت و اس مورد تأیید قرار می گیرد، شرح سیستم باید اطالعاتی را دربرگیرد تا بر آن اس

کارائی اتکاء به آنها در عملیات حسابرسی قابل تشخیص و ارزیابی باشد. آنگاه حسابرس سیستم را از این 

جنبه که آیا مبنای قابل اعتمادی برای تهیه صورتهای مالی است مورد ارزیابی اولیه قرار می دهد. هرگاه 

تکاء به آنها را مورد تأیید قرار دهد. آزمونهای رعایت روشها جهت ارزیابی اولیه از کنترلهای داخلی قابلیت ا

تعیین میزان تأثیر آنها در عمل، اجرا می گردد. چنانچه نتیجه آزمونهای مزبور رضایت بخش باشد. شرایط 

الزم برای کاهش میزان آزمونهای محتوا و یا تغییر زمان اجرای آنها تحصیل شده است.هدف اصلی از ارزیابی 

ستم کنترل داخلی و انجام آزمونهای رعایت روشها، تعیین میزان قابلیت اتکاء به سیستم و نتیجتاً یعیین سی

وجود کنترلهای داخلی مطلوب ماهیت، زمان و میزان آزمونهای محتوا است. بدین ترتیب در صورت عدم 

کمتردد آزمونهای محتوای نیازی به اجرای آزمونهای  رعایت روشها نبوده وباید نسبت به طراحی و اجرای 
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مناسب اقدام گردد. در هر صورت میزان محدودی از آزمونهای محتوا همراه باید انجام شود تا ............. حسابها 

 دارائیها و بدهیها به واحد تجاری مورد تأیید قرار گیرد.و وجود و تعلق 

مالی می پردازد. این رسیدگی این مرحله از حسابرسی مبتنی بر سیستم. به رسیدگی به صورتهای  -3

از طریق اجرای آزمونهای محتوا در معامالت و مانده حسابها و همچنین انجام روشهای بررسی 

تحلیلی صورت می گیرد. هدف از اجرای آزمونهای محتوا کسب شواهد الزم در رابطه با کامل بودن، 

از قبیل بازرسی، تحقیق، بررسی یق گوناگون دقت و اعتبار دفاتر و سوابق حسابداری است که به طر

 گردد.تحلیلی، مشاهده عینی، اخذ تأییدیه از اشخاص ثالث و کنترل محاسبات انجام می

پس از انجام آزمونهای محتوا و اجرا این مطلب که سیستم مبنای قابل اعتمادی برای تهیه  -4

الی قضاوت نماید. صورتهای مالی است، حسابرس باید در رابطه با مطلوب بودن کیفیت صورتهای م

بنابراین وی باید عالوه بر بررسی کاربرگهای حسابرسی و نتیجه گیریهای  مربوط، صورتهای مالی را 

از یک دیدگاه منتقدانه مورد بررسی قرار دهد. تطبیق صورتهای مالی با الزامات قانونی و با 

ال یکنواخت و افشای استانداردهای متداول حسابداری مناسب بودن رویه های حسابداری  و اعم

صحیح آنها و افشای کافی اطالعات در صورتهای مالی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار 

گیرد. مقایسه ارقام سال جاری با ارقام سنوات قبل، شناخت حسابرس از فعالیت تجاری صاحبکار و 

 ر گرفته شود.بررسی روندها و نسبت ها نیز باید در بررسی کلی صورتهای مالی بکا

شایان ذکر است که سیر تحولی تاریخی در متدولوژی حسابرسی در محافل حرفه ای کشور ما، دقیقاً از 

در روشهای مورد عمل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و الگوی فوق تبعییت نمی نماید. بدین لحاظ 

ت که در مواجه با وضعیتهای کاری دولتی ایران، آمیزه های مختلفی از روشهای فوق را به وضوح می توان یاف

مربوط شکل گرفته است. درعین حال، حسابرسی مبتنی بر سیستم بتدریج در موسسات معتبر حسابرسی 

جایگزین روشهای قبلی گردیده، لیکن کلیه مراحل و روشهای مربوط بطور مدون در دسترس نبوده و بنحو 

 ست.کامل در عملیات اجرایی مورد استفاده قرار نگرفته ا
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 حسابرسي مبتني بر سيستم

 و

 حسابرسي مبتني بر ریسک

 مقدمه -1

تحوالت در تکنیکهای حسابرسی در دهه های اخیر بطور روز افزون بر اتکاء به سیستم های کنترل 

داخلی تأکید دارد. اینگونه تحوالت موجب گردیده است که بهبودهایی در توان حسابرس جهت انجام 

ای تجاری بزرگتر صورت گیرد، از آنجائیکه حسابرسی واحدهای تجاری بزرگتر بر حسابرسیهای موثر واحده

تفکر حرفه ای در مورد حسابرسی حاکمیت یافته است، استانداردهای حسابرسی نیز بعنوان یک پیش فرض، 

اند. حسابرسی واحدهای جهت انجام حسابرسی پذیرفته وجود یک سیستم کنترل داخلی را بعنوان مبنایی

تجاری بزرگتر متضمن حق الزحمه بیشتری است و این امر شرکتهای حسابرسی را بر آن داشته است که 

 منابع خود را صرف بهبود تکنیکهایی نمایند که در این گونه حسابرسیها کاربرد داشته باشد.

وشهای حسابرسی مبتنی بر سیستم و ریسک، تکنیکهای حاصل تحقیقات شرکتهای حسابرسی بزرگ، ر

 نمونه گیری آماری، نرم افزارهای حسابرسی کامپیوتری و سیستم های تخصصی است.

بدین ترتیب در  دنیای رقابت مؤسسات حسابرسی، خلق وسط روشهایی که بتواند شواهد مطلوب را 

هزینه حسابرسی صرفه جویی نمایند، حائز جهت اظهارنظر حسابرسی فراهم آورد و در عین حال در وقت و 

اهمیت است. اکنون شش مؤسسه معظم بین المللی حسابرسی، سهم عظیمی از حسابرسی شرکتهای نرخ 

بندی شده را در سطح جهان به خود اختصاص داده اند و رقابتی شدید بین آنها در حفظ بازار حکمفرماست. 

برسی که با هدف افزایش کارایی و کاهش هزینه ها صورت پژوهشهای گسترده در زمینه بهبود روشهای حسا

می گیرد. حاصل چنین رقابتی است. در واقع امروزه، شرکتهای معظم حسابرسی با خلق تکنولوژی 

می روند، و در هر مقطع، برنده آن شرکتی است حسابرسی به مصاف یکدیگر در بازار ارائه خدمات حسابرسی 

 برتر به میدان آید.که توانسته باشد با تکنولوژی 

مقاله حاضر، حسابرسی مبتنی بر سیستم، و حسابرسی مبتنی بر ریسک را مورد بحث قرار می دهد. در 

هر دو نحوه حسابرسی، سیستم کنترل داخلی صاحبکار نقش اساسی ایفا می کند هر چند تجزیه و تحلیل 

 و بارزی افزایش می دهد.ریسک در مدل مبتنی بر ریسک کارایی و اثر بخشی حسابرسی را به نح
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 حسابرسي مبتني بر سيستم -2

 تاریخچه -1-2
حسابرسی مبتنی بر سیستم از آمریکا شروع گردید و چارچوب اولیه آن مبتنی بر پیشنهاداتی بود که 

 mckesson andپس از افشای تقلب در شرکت  1441کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا در سال 

robbins  ارائه نمود. تا آن زمان روشهای ساده ای همچون رسیدگی به رویدادهای مالی و حسابرسی ترازنامه

در حرفه حسابرسی متداول بود. حسابرسان شرکت مزبور با کاربرد چنین روشهایی به ساختگی حسابهای 

بدهکاران را میلیون دالر  4میلیون دالر موجودی جنسی و  11صاحبکار پی نبردند و واهی بودن مبلغ 

نتوانستند کشف کنند. کمیسیون مزبور در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که حسابرسان در انجام 

حسابرسی کوتاهی نکرده اند بلکه نقض روشهای حسابرسی بکار گرفته شده موجب گردیده است که تقلب 

برسی در آن زمان از جمله جهت بهبود روشهای حسامذکور سالها پنهان بماند. پیشنهادات این کمیسیون 

 عبارت بود از:

 اثبات مستقیم وجود دارائیها از طریق مشاهده عینی و شمارش  -

 ارسال تأییدیه به بدهکاران -

 بررسی در مورد صالحیت مدیریت صاحبکار  -

 ارزیابی کفایت کنترلهای داخلی صاحبکار -

با کاربست توصیه های فوق، عمل حسابرسی در آمریکا به سرعت متحول شد و به جای تأکید بر دفاتر و 

مستندات، با هدف و دیدگاهی وسیعتر که متضمن بررسی فعالیت واحد تجاری، دارائیها، سیستم ها و 

املی خود را آغاز نمود. دارائیها و حصول اطمینان از قابلیت اتکاء  حسابها بود، فرآیند تکروشهای حفاظت از 

نتیجه کار، طراحی روش حسابرسی مبتنی بر سیستم بود که در مقایسه با روشهای قبلی، هم موثرتر و هم 

 کارآتر تلقی گردید. موضوع محوری در حسابرسی مبتنی بر سیستم را می توان در عبارت زیر خالصه نمود:

دن به سطح اطمینان مورد لزوم، تالش هرگاه کنترلهای داخلی صاحبکار قوی باشد، برای رسی»

حسابرسی کمتری الزم است. حصول به این سطح اطمینان، بیشتر از طریق اثبات وجود کنترلهای قوی و 

بدین ترتیب حسابرسی مبتنی « رعایت آنها بدست می آید تا از انجام آزمونهای محتوای معامالت و مانده ها

ت ها مورد حسابرسی دارای سیستم های کنترل داخلی بوده و بر سیستم بر این فرض استوار است که شرک

این سیستم ها مبنای قابل اتکایی برای تهیه صورتهای مالی فراهم می آورد. با توجه به اینکه ویژگی 

حسابرسی مبتنی بر سیستم، بررسی کنترلها می باشند. ابتدا ساختار کنترلی واحدهای تجاری را بطور 

 ی دهیم.مختصر مورد بحث قرار م
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 ساختار کنترلي -2-2
 عناصر تشکیل دهنده ساختار کنترلی عبارتند از:

 محیط کنترلی -الف

 سیستم حسابداری -ب

 روشهای کنترلی -ج

 محیط کنترلی -الف

از اثرات ترکیبی عوامل مختلف بر استقرار، پیشبرد یا تعدیل اثربخشی خط  محیط کنترلی عبارت است

تا حدی بر مبنای نیازهای واحد تجاری مشخص می شود. رهنمود  ها و روشها، محیط کنترلیمشی

 حسابرسی صادره محافل حرفه ای انگلستان مطلب اخیر را بشرح زیر مورد اشاره قرار می دهد.

برعهده مدیریت واحد تجاری است تا در مورد دامنه سیستم کنترل داخلی مناسب واحد تجاری تصمیم »

ن است منعکس کننده مقایسه هزینه اجرای کنترلهای خاص با منابع مورد گیری کند و انتخاب کنترلها ممک

 «.انتظار از اجرای آنها باشد

به عبارت دیگر، تحلیل منافع و مضار در تصمیم گیری مدیریت جهت برقراری یک سیستم کنترل داخلی 

احد تجاری و نیاز ، رابطه بین ویژگیهای و1می تواند موثر باشد. برای روشن شدن مطلب، در شکل شماره 

 واحد تجاری به سیستم کنترل داخلی نمایش یافته است.

 : ویژگيهای واحد تجاری و ميزان نياز به کنترلها1شکل شماره

 نیاز به کنترلهای گسترده نیاز به کنترلهای محدود ویژگی های واحد تجاری

 اندازه واحد تجاری 

 مالکیت واحد تجاری

 صنعت مورد فعالیت

 فعالیتپیچیدگی 

 پردازش اطالعات

 میزان نظارت قانونی

 کوچک

 اداره مستقیم )سهامداران محدود(

 جا افتادن با تکنولوژی قدیمی

 متمرکز –تک فعالیت 

 بصورت دستی

 نظارت قانونی کم

 بزرگ

 اداره غیر مستقیم، سهامی عام و نرخ بندی شده 

 متخصص تکنولوژی پیشرفته

 فعالیت متنوع، غیر متمرکز

 استفاده از کامپیوتربا 

 نظارت قانونی زیاد
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 با توجه به منافعی که کنترلها دربردارند، محیط کنترلی به عوامل زیر بستگی دارد:

مدیریت ریسک پذیر و تهاجمی یا تفوق یک فرد بر واحد  -فلسفه مدیریت و روش اداره واحد تجاری -1

 پا گذاشتن مکرر آنها گردد.تجاری می تواند منجر به بی عالقگی به کنترلها یا زیر 

وجود مدیران غیر موظف که نقشی فعال در نظارت بر واحد تجاری  -نحوه انجام وظیفه مدیریت -2

 بعهده گیرند )مثالً از طریق تشکیل کمیته های حسابرسی( منجر به محیط کنترلی موثرتر می شود.

در زمینه صدور مجوز  مسئولیت ها در کلیه سطوح مخصوصاً -روشهای تعیین اختیار و مسئولیت -3

معامالت و تغییرات در سیستم کنترلی باید بوضوح تعریف شود. الزم است در زمینه هایی از قبیل 

فعالیتهای تجاری، اهداف و سیاست های واحد تجاری بنحو مناسب و کافی روشهای پذیرفته شده 

 تعریف و ابالغ گردد.

متضمن کنترلهای بودجه ای « مسئولیت حسابداری»وجود یک سیستم  -روشهای کنترلی مدیریت -4

و بررسی انحرافات ضروری است. بویژه مدیریت سطح باالی واحدهای تجاری باید فعاالنه در نظارت 

بر رعایت و اثر بخشی روشها و کنترلها شرکت نمایند. ایجاد حسابرسی داخلی می تواند نقش مهمی 

 ایفاء کند.« کنترل مدیریتی»در 

زم است روشهای مناسبی جهت استخدام و ارتقاء کارکنان وجود داشته باشد ال -روشهای استخدامی -5

تا اطمینان حاصل شود که افرادی که مسئولیتی را بعهده می گیرند مورد اعتماد و دارای صالحیت 

 فنی می باشند.

 سیستم حسابداری -ب

طبقه بندی،  سیستم حسابداری مشتمل است بر روشها و سوابق که جهت تشخیص، بررسی و تحلیل،

ثبت و گزارش معامالت واحد تجاری و حساب دهی در ارتباط با دارائیها و بدهیهای واحد تجاری ایجاد شده 

است. بسته به اندازه و ماهیت واحد تجاری، یک سیستم حسابداری اغلب باید کنترلهای داخلی را در خود 

 جای دهد تا اطمینان را بوجود آورد که:

 سایر اطالعات حسابداری که باید ثبت شود، در واقع ثبت شده است. الف: کلیه معامالت و

 ب: اشتباهات یا بی نظمی هایی که در پردازش اطالعات حسابداری رخ می دهد مشخص می شود.

 ج: دارائیها و بدهیهای ثبت شده در سیستم حسابداری واقعاً وجود داشته و بمبالغ صحیح ثبت شده است.

 گزارشگری مالی، معامالت بمبلغ پولی صحیح خود ثبت می شود.د: برای اهداف 

 هـ : معامالت در دوره مالی مربوط ثبت می شود.
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 روشهای کنترلي -ج

روشهای کنترلی، روشهایی هستند که توسط مدیریت واحد تجاری طراحی شده است تا فعالیت تجاری 

شی های مدیریت اطمینان حاصل گردد، از آن بنحوی منظم و توأم با کارایی انجام شود، از رعایت خط م

 دارائیها حفاظت شود و تا حد امکان، کامل بودن و دقت سوابق حسابداری تضمین گردد.

 روشهای کنترلی خاص

 روشهای کنترلی خاص عمدتاً شامل موارد زیر است:

 ترتیبات مناسب برای صدور مجوز انجام معامالت و فعالیت ها. -1

ک وظایف گرفتن فرصت از کسانی است که ممکن است در وضعیتی تفکیک وظایف: هدف از تفکی -2

قرار گیرند که هم قادر باشند اشتباهات یا بی نظمی ها را در جریان انجام وظیفه مرتکب شوند و هم 

 بتوانند آنها را پنهان نمایند. این هدف، معموالً ثبت و نگهداری دارائیها حاصل می شود.

وابق مناسب: هدف، افزایش اطمینان از ثبت معامالت است. بطور طراحی و استفاده از مدارک و س -3

استفاده از مدارک پیش شماره شده، در صورت اعمال نظارت درست، در کامل بودن ثبت های مثال 

 حسابداری دارای اهمیت ویژه است. 

 حفاظت های مناسب در رابطه با امکان دسترسی به دارائیها و سوابق. -4

و دقت سوابق: این رسیدگی ها شامل رسیدگیهای محاسباتی، تهیه  رسیدگی مستقل به وضعیت -5

صورت مغایرت، مقایسه دارائیها با مبالغ ثبت شده، کنترلهای برنامه ریزی شده کامپیوتری و بررسی 

 گزارشها توسط مدیریت می باشد.

 محدودیت های ذاتي
ارت دیگر یک ساختار کنترلی هر اثربخشی ساختار کنترلی می تواند دچار محدودیت های ذاتی باشد. بعب

اندازه با دقت و مهارت طراحی شده باشد، ممکن است تحت تأثیر عوامل محدود کننده، ثربخشی خود را از 

دست بدهد. این محدودیت ها ناشی از سوء تفاهمات، اشتباهات، اشتباه در قضاوت، بی دقتی، حواس پرتی و 

یف، از طریق تبانی افراد در داخل و خارج از واحدهای خستگی است. بویژه اثربخشی تکنیک تفکیک وظا

 تجاری و یا بی توجهی مدیریت به کنترلها، کاهش می یابد.

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



12 
 

 نحوه عمل -3-2
با بحث مزبور در مورد کنترلها، حداقل زمینه الزم جهت بررسی مدل حسابرسی مبتنی بر سیستم فراهم 

نمایش یافته است مراحل  2سیستم که در شکل  آمد. حال براساس نمود از نحوه کلی حسابرسی مبتنی بر

 مختلف عمل حسابرسی تشریح می گردد.

 تعيين اهداف حسابرسي -الف

هدف کلی هر حسابرسی عبارتست از قادر کردن حسابرس به اظهار نظر در مورد درست و منصفانه بودن 

صورتهای مالی و در رأس آنها، عکه توسط صورتهای مالی. این اظهار نظر برای استفاده کنندگان تصویر من

 سهامداران واحد مورد رسیدگی صورت می گیرد.

عالوه بر اظهار نظر مذکور، روشهای مدرن حسابرسی از جمله حسابرسی مبتنی بر سیستم، انتظار دارد 

که حسابرس در نتیجه عملیات حسابرسی بتواند توصیه های مفیدی به صاحبکار ارائه کند که یکی از این 

است. در این نامه، نقاط ضعف کنترلهای داخلی واحد تجاری برشمرده می شود و « نامه مدیریت»ها  توصیه

برای رفع آنها، راه حل های مناسب پیشنهاد می گردد. بدیهی است هرگاه مدیریت صاحبکاربه توصیه های 

به کارآیی عملیات حسابرس عمل کند، واحد تجاری از سیستم کنترلی قویتری برخوردار خواهد بود و این، 

 حسابرسی و صرفه جویی در هزینه حسابرسی کمک خواهد نمود.

مسأله کشف تقلب و اشتباهات نیز یکی از اهداف فرعی حسابرسی به شمار می رود. در این رابطه، 

 حسابرس باید کار خود را بنحوی برنامه ریزی کند که موارد مهم تقلب و اشتباه را کشف نماید.

داف فوق الذکر، الزم است که اهداف حسابرسی با هر قسمت حسابرسی بتفصیل مشخص برای نیل به اه

فروش و »گردد. به عبارت دیگر الزم است که اهداف حسابرسی مربوط به کنترلهای حاکم بر سیستم های 

باید به نحوی طراحی گردد. تا اطمینان حاصل شود سفارشات میسر باشد. مضافاً کاال تنها در « بدهکاران

 قبال سفارش تصویب شده به مشتری ارسال گردد.

 آشنایی با فعالیت تجاری صاحبکار -ب

ریزی نیاز به اطالعات دارد. بنابراین پس از تعیین اهداف حسابرسی بایستی برنامه ریزی آغاز شود. برنامه

با واحدهای الزم است بعنوان اولین قدم، حسابرس خود را با فعالیت تجاری صاحبکار آشنا کند. آشنایی 

تجاری مورد رسیدگی و محیط فعالیت آن، اطالعاتی در مورد ثوابق کاری واحد تجاری در اختیار حسابرس 

تا انواع عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد واحد تجاری را  دهدمی گذارد و به وی این امکان را می

تالش حسابرسی را به سوی زمینه  خوب شناسایی کند. این آشنایی همچنین به حسابرس کمک می کند تا

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



13 
 

های مسأله ساز نشانه گیری کند. اگر واحد مورد رسیدگی در سالهای قبل حسابرسی شده باشد، بسیاری از 

اطالعات مورد نیاز حسابرس در پرونده دائمی حسابرسی موجود است و حسابرس فقط بایستی این اطالعات 

ا فعالیت تجاری صاحبکار، توجه به تاریخچه فعالیت، وضعیت را بررسی و به روز نماید. در مرحله آشنایی ب

صنعت مورد فعالیت، مدیریت، محصوالت، بازار محصوالت، رقبا و غیره الزم است. بررسی نسبت های مهم 

حسابداری، روندها و مقایسه آنها با سایر واحدهای تجاری، به شناخت حسابرس از وضعیت تجاری صاحبکار 

ررسی کنترلهای سیستم های مختلف مورد حسابرسی، الزم است بین این کنترلها و کمک می نماید. در ب

الزم « فروش و بدهکاران»مالحظات تجاری ارتباط برقرار نمائیم. بطور مثال، در بررسی کنترلهای سیستم 

 است ماهیت محصوالت واحد تجاری، ویژگی مشتریان، شرایط اقتصادی و غیره مورد توجه واقع شود.

 اخت و ثبت سيستم های حسابداری و کنترل داخليشن -ج

شناسایی نماید. حسابرس باید سیستم حسابداری و کنترل داخلی را برای انواع سیستم ها یا موضوعات 

 سیستم های عمده عبارتند از:

 فروش و بدهکاران

 خرید و بستانکاران

 حقوق و دستمزد و هزینه ها

 بانک و وجوه نقد

 جنسیتولید و موجودیهای 

اگر در سالهای قبل حسابرسی انجام شده باشد، سیستم های مزبور شناسایی و ثبت گردیده است و ثوابق 

آن در پرونده  دائمی حسابرسی موجود است. در این حالت فقط الزم است این سیستم ها به روز شود. برای 

است. معهذا، « نوشتار» ثبت سیستم راههای مختلفی وجود دارد که راحت ترین آن ثبت سیستم به شکل

روش فوق، تنها برای شرکتهای کوچک که سیستم های ساده ای دارند مناسب است. برای شرکت های 

متوسط و بزرگ بایستی از پرسشنامه کنترل داخلی یا نمودگر )فلوچارت( استفاده شود. هر یک از دو روش 

 اخیر را می توان با شرح به صورت نوشتار پشتیبانی نمود.

وش ثبت کنترلها و سیستم حسابداری که اتخاذ شود باید رابطه تنگاتنگی با اهداف کنترلی و هر ر

مالحظات تجاری داشته باشد. بطور مثال، یک پرسشنامه کنترل داخلی فروش و بدهکاران باید اهداف 

لی کنترلی و مالحضات تجاری مربوط به سیستم فروش و بدهکاران را عالوه بر پاسخ به سواالت تفصی

 پرسشنامه دربر داشته باشد.
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درک حسابرس از سیستم حسابداری صاحبکار باید درحدی کامل و جامع باشد که وی را قادر سازد 

روشهای کنترلی خاص یک معامله یا حساب را تشخیص دهد. شرح سیستم از جمله باید در برگیرنده موارد 

 زیر باشد:

 معامالت و فعالیت ها. مشخص کردن مجوزهای مورد لزوم جهت انجام -الف

 شناسایی کارکنان مسئول تا بررسی کفایت تفکیک وظایف میسر گردد. -ب

 نمونه هایی از مدارک داخلی واحد مورد رسیدگی. -ج

 شرح رسیدگی های مستقل مثل تهیه صورت مغایرت. -د

 شرح تمهیدات حفاظتی در ارتباط با دسترسی به دارائیها و سوابق. -هـ

 شناخت سیستم آزمون تأیید -د

بعد از ثبت سیستم، الزم است تأیید شود که حسابرس سیستم مربوط را درست درک و ثبت نموده است. 

، تعداد کمی از معامالت از انواع مختلف را در سرتاسر سیستم «آزمون تأیید شناخت سیستم»برای انجام 

رید را از آغاز تا پایان )ثبت در دفاتر( باید ردیابی نمود. مثاًل تعدادی معامالت فروش و تعدادی معامالت خ

باید تعقیب نمود. این آزمون را باید در هر مأموریت حسابرسی انجام داد حتی اگر سیستم در مأموریت قبلی 

 ثبت شده و در سال جاری به روز شده باشد.

 در شناخت سیستم حسابداری، حسابرس باید به درکی مناسب از موارد زیر نایل شده باشد. 

 شوند.روههایی از معامالت که در عملیات واحد تجاری حائز اهمیت تلقی میگ -1

 چگونگی به جریان افتادن معامالت. -2

سوابق حسابداری، مستندات و حسابهای دفتر کل که در پردازش و گزارش معامالت دارای نقش می  -3

 باشند.

 تر کل.فرآیند حسابداری از شروع به جریان افتادن یک معامله تا ثبت آن در دف -4

 فرآیند گزارشگری مالی از جمله برآوردهای مهم حسابداری. -5

با توجه به موارد یاد شده، آزمون شناخت سیستم عبارتست از انتخاب یک یا دو معامله )مورد اشاره در 

فوق( و ردیابی آن تا نتیجه « 2»فوق( توسط حسابرس از آغاز به جریان افتادن )مورد اشاره در بند« 1»بند

باشد. حال اگر حسابرس عالقمند به تأیید وقوع معامله ای باشد فوق( می« 4»مورد اشاره در بند )فرآیند

 )مثالً پرداختهای انجام شده(، آزمون شناخت سیستم را در مسیر معکوس انجام میدهد.
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 های حسابداری و کنترل داخلی)هـ( ارزیابی اولیه سیستم

درک حسابرس از طریق آزمون تأیید شناخت سیستم،  پس از ثبت و به روز کردن سیستم و تأیید

حسابرس بایستی سیستم را مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص نماید آیا سیستم مورد نظر، مبنای قابل 

 آورد یا خیر؟اتکایی برای تهیه صورتهای مالی فراهم می

لزم انجام آزمونهایی است که شود. ارزیابی مستارزیابی سیستم بمنظور تعیین اثر بخشی کنترلها انجام می

 می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود:

 آزمون اثر بخشی کنترلها از نقطه نظر طراح )ارزیابی اولیه یا آزمون طراحی( -الف

 آزمون اثر بخشی کنترلها در اجراء  -ب

استفاده از یک چک لیست برای ارزیابی اولیه )آزمون طراحی(، نیاز به شواهد اضافی نبوده و می توان با 

نمونه شیوه های کلی »ارزیابی کنترلهای داخلی آنرا  انجام داد. نمونه ای از این چک لیست تحت عنوان 

در شکل شماره ....... نمایش یافته است. با مقایسه کنترلهای موجود در « کنترل و آزمون رعایت روشها

ایت کنترلهای صاحبکار از لحاظ طراحی مورد سیستم صاحبکار با چک لیست مزبور، مناسب بودن و کف

 و نقاط قوت و ضعیف سیستم از جنبه نظری مشخص می گردد. ارزیابی قرار می گیرد

امروزه عالوه بر کاربرد چک لیست های ارزیابی، روشهای پیشرفته دیگری جهت انجام آزمون طراحی 

یا روش ارزیابی  seadcc ع شده است روش وجود دارد. یکی از روشهای مفید که توسط شرکت ......... ابدا

سیستم ها از طریق مستندسازی کنترلها است. این روش سه طبقه فعالیت را که جهت تهیه حسابهای نسبتاً 

 دهد. این سه طبقه فعالیت عبارتند از:قابل اتکاء و دقیق الزم است مورد شناسایی قرار می

 فعالیت های مرزی -1

 های پردازش اطالعاتفعالیت -2

 های حفاظتیفعالیت -3

فعالیتهای مرزی زمانی انجام می شود که واحد تجاری با دنیای خارج )از واحد تجاری( معامالت و نقل و 

گردد. انتقال مالی داشته باشد. بعبارت دیگر، فعالیتهایی که منجر به خروج دارائیها از واحد تجاری 

ت صحیح و کامل فعالیت های مرزی اطمینان به کنترلهایی اطالق می شود. که از ثب« کنترلهای مرزی»

کامل حاصل می نماید. فعالیت های پردازش اطالعات، فعالیت های مربوط به پردازش اطالعات ایجاد شده 

در مرز تا مقصد نهایی در حسابها است. کنترلهای پردازش اطالعات، این اطمینان را بوجود می آورد که 

 دهد.اشتباهی در پردازش اطالعات رخ نمی
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فعالیتهای حفاظتی، فعالیتهای مربوط به نگهداری درست و مطمئن دارائیهای واحد تجاری است. این 

دارائیها در فرآیند انجام معامالت تحصیل گردیده و یا جهت انجام معامالت آتی، تولید شده اند. کنترلهای 

یان ورودی و خروجی دارائیها داده های حسابداری مربوط به جر»حفاظتی، کنترلهایی است که از انطباق 

 اطمینان حاصل می کند.« جریان ورودی و خروجی واقعی این دارائیها»با « مشهود

گیرد. نوع اول اشتباه جامعه آماری و نوع دوم دو نوع اشتباه مورد شناسایی قرار می seadoc در روش

دارد. این نوع اشتباه زمانی وجود  اشتباه دقت اطالعات است. اشتباه جامعه آماری به معامالت منفرد اشاره

دارد که اطالعات مربوط به معامله به خاطر عدم ثبت در مرز یا نبودن مسیر غلط در پردازش از دست رفته 

است و یا بنحو نادرستی در مرز یا طی فرآیند پردازش ایجاد شده است و بطور مکرر ثبت گردیده است. 

 شود که کامل بودن و وقوع معامالت ثبت شده را تضمین می کند.کنترلهای جامعه به کنترلهایی اطالق می 

ای ، زمانی حادث می شود که مغایرتی بین اطالعات ثبت شده و رویداد اقتصادی«اشتباه دقت اطالعات»

که آن اطالعات مدعی بیان آنهاست وجود نداشته باشد کنترلهای دقت، کنترلهایی است که ناظر بر 

باشد. هر دو نوع اشتباه فوق بعلت ایجاد سوابق دقیق برای ادهای اقتصادی میگیری درست رویداندازه

 گذارد.دارائیهای واحد تجاری، بر توان آن جهت حفاظت دارائیها اثر می

شود که در شناخت کنترلها و ارزیابی برای شناسایی محل کنترلها، نمودگری تهیه می seadocدر روش 

 نماید.اثربخشی طراحی آنها به حسابرس کمک می

 تأثير ارزیابي اوليه در انتخاب مسير حسابرسي
هدف ارزیابی اولیه کنترلها پاسخگویی به این سوال است که آیا سیستم مبنای قابل اتکایی جهت 

آورد یا خیر؟ در صورتیکه سیستم کنترلها از نظر طراحی مؤثر ارزیابی گردد، مالی فراهم می صورتهای

باشد، حسابرس باید به انجام آزمون رعایت روشها که هدفش تعیین میزان اثربخشی کنترلها در اجراء می

نگاه انجام آزمونهای اقدام نماید. هرگاه ارزیابی اولیه حاکی از ضعف کنترلها از نقطه نظر طراحی باشد، آ

رعایت ضرورتی نخواهد داشت و حسابرس در قدم بعد به انجام آزمونهای محتوا در سطحی گسترده 

 پردازد.می

تواند برنامه کلی حسابرسی را تهیه کند و آنرا در یادداشتهای پس از انجام ارزیابی اولیه، می حسابرس

برسی، پنج مرحله قبلی یعنی تعیین اهداف حسابرسی، ریزی ثبت نماید. در تدوین برنامه کلی حسابرنامه

آشنایی با فعالیت تجاری صاحبکار و شرایط صنعت، شناخت و ثبت سیستم، آزمون شناخت سیستم و 

گیرد در بسیاری موارد کارهای الزم در ارتباط با ارزیابی اولیه سیستم حسابداری و کنترلها را مدنظر قرار می

ی موجود است که های حسابرسل انجام شده است و مستندات مربوط در پروندهمرحله فوق در سنوات قب 5

در این صورت، تنها باید اطالعات و تغییرات نسبت به سال را مدنظر قرار داد. پس از آنکه کار حسابرسی 
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برنامه ریزی شده کنترل و ثبت آن با پیشرفت کار حسابرسی حائز اهمیت است. برنامه کلی حسابرسی نباید 

 انعطاف ناپذیر باشد زیرا ممکن است پس از تعیین نتایج آزمونهای حسابرسی، اصالح آن ضرورت یابد.

 آزمون اثربخشي کنترلها در اجراء
تا این مقطع، آگاهی حسابرس از ساختار کنترلی عمدتاً از طریق پرس و جو و بازرسی مدارک حاصل 

شناخت سیستم در این مورد که آیا ساختار کنترلی شده است، لیکن او هنوز شواهد مستقلی غیر از تأیید 

 واحد تجارت با ثبات رویه و در تماس دوره مورد رسیدگی رعایت گردیده است یا خیر، در دست ندارد.

 اثربخشي عملياتي محيط کنترلي
یکی از شروط اتکاء بر کنترلها، وجود محیط کنترلی قوی است. مهم اینست که روشهای تفضیلی کنترلی 

چه حد مؤثر است زیرا هرگاه، مدیریت واحد تجاری آنها را زیر پا بگذارد و یا اینکه این روشها توسط تا 

کارکنانی اجراء شود که به قدر کافی از مسئولیت های خود آگاهی ندارند یا اینکه توسط افراد باصالحیت 

نگاه چنین کنترلهایی درعمل شود، آشوند و یا تحت  فشارهای کاریاز دقت عمل آنها کاسته مینظارت نمی

مؤثر نخواهد بود. بدین لحاظ، حسابرس ممکن است تشخیص دهد که باید درک خود را از محیط کنترلی 

بسط دهد و برای این منظور، در مورد روشهای کنترلی مقرر، بررسیهای بیشتری انجام دهد و از طریق 

 ودن این روشها را در عمل، ارزیابی نماید.رسیدگی به شواهد و مستندات و مشاهده جریان عمل، مؤثر ب

 یکنواختن عمل روشهای کنترلي
تمامی اتکاء بر کنترلها، مستلزم شواهدی است مبنی بر اینکه روشهای کنترلی بطور یکنواخت در مورد 

معامالت مربوط اجراء می شود. این شواهد را می توان با اجرای آزمونهای رعایت در مورد عمل کنترلها 

 آورد. آزمون رعایت به طریق زیر قابل انجام است.بدست 

 بررسی مدارک و گزارشاتی که بیانگر اجرای روش کنترلی است. -1

 مشاهده اعمال روش کنترلی -2

 تکرار اعمال روش کنترلی -3

 روش بررسي
برای برخی کنترلها، شواهد مستندی از لحاظ اجراء وجود دارد. وقتی که انجام یک معامله مستلزم مجوز 

کتبی باشد، آنگاه حسابرس می تواند مدارک مربوط )یعنی مجوز( را جهت تعیین صحت صدور مجوز مورد 

ات مسئول واحد بررسی قرار دهد. بطور مثال، درخواست خرید را می توان از لحاظ تصویب توسط مقام

تجاری، مورد بررسی قرار داد. وقتی که یک کنترل مستلزم امضاء یا پاراف مدرکی است که در مورد آن 

مدرک، کنترل اعمال می گردد، بنابراین بررسی آن مدارک، شواهدی در مورد اجرای کنترل بدست می دهد. 
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بار بررسی نمود. صورت مغایرت ها را می فاکتورهای خرید را می توان از لحاظ شواهد تطبیق با رسیدهای ان

توان از لحاظ تأیید و امضاء توسط فردی مستقل، کنترل نمود تا اطمینان حاصل شود تهیه آنها به درستی 

 انجام گرفته است.

 مشاهده
گاه در مورد برخی کنترلها، مدارک مستندی وجود نداشته و می توان اجرای کنترل را با مشاهده مورد 

چنین کنترلهایی شامل کنترلهای حفاظتی و تفکیک وظایف است. در حین حال حسابرس  ار داد.ارزیابی قر

باید مشاهده خود را بنحوی انجام دهد که موجب نشود کارکنان صاحبکار برای وی نمایش کنترل را اجراء 

 نمایند. برای اجرای این روش، بعضی اوقات غافلگیری می تواند مفید باشد.

 تکرار عمل
ر عمل روش کنترلی مثل کنترل تسلسل شماره های مدارک پیش شماره شده یک آزمون رعایت تکرا

توأم با کارایی کم است زیرا تکرار عمل در واقع یک آزمون محتوا است. با این حال در سیستم های 

گردد. کنترلهای برنامه ای در محیط های ، یک آزمون رعایت مهم محسوب می«تکرار عمل»کامپیوتری، 

شوند و لذا کنترل اجرای آنها برای یکبار، کامپیوتری در مورد تمامی معامالت مورد پردازش اجراء می

( 7دهد. فرم ارزیابی کنترلهای داخلی )شکل شماره شواهدی در مورد مؤثر بودن کنترلها در عمل بدست می

گیرد همچنین تفاده قرار میکه در ارزیابی اولیه )آزمون اثربخشی کنترلها از نقطه نظر طراحی( مورد اس

های کنترلی مربوط طراحی گردیده حاوی نمونه هایی از آزمونهای رعایت روشهاست که در ارتباط با شیوه

بطور جامع طراحی شده باشد، می تواند در ارزیابی اثربخشی کنترلها در اجراء، است. اینگونه فرمها، بویژه اگر 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 آزمونهای رعایت بر انتخاب مسير حسابرسي تأثير نتایج
یابد که ارزیابی اولیه کنترلی چنانچه در باال ذکر شد، انجام آزمونهای رعایت روشها زمانی ضرورت می

مبین وجود کنترلها باشد که با اهداف حسابرس سازگار است. هدف از طراحی آزمونهای رعایت، در واقع، 

ر اینکه، کنترلهای شناسایی شده، همانطور که مقرر بوده، در سرتاسر ایجاد اطمینان معقولی است مبنی ب

« کنترلها»دوره مورد رسیدگی اجراء شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در انجام اینگونه آزمونها، 

رد گیرند. الزم است که کلیه موا، گرچه معامالت واسطه آزمون قرار می«معامالت»باشند نه مورد آزمون می

استثنایی مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد  و اگر تکرار آنها مشاهده نشود، آنگاه اتکاء معقولی به عمل مؤثر 

فرآیند  3توان میزان آزمونهای محتوا را افزایش داد. شکل شماره گردد و در نتیجه میکنترلها میسر می

میزان اتکاء حسابرس را بر کنترلهای ایجاد دهد. قوت کنترلهای داخلی برخورد با موارد استثنایی را نشان می

نماید. هرچه بیشتر بتوان بر شده توسط مدیریت جهت تعیین صحت مبالغ مندرج در حسابها تعیین می
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توان به آزمونهای محتوا تکیه نمود. عالوه بر کنترلها، مفهوم اهمیّت کنترلها اتکاء کرد به میزان کمتری می

گیری است محتوا تأثیر دارد. اظهارنظر مقبول حسابرس مبتنی بر این نتیجه آزمونهاینیز در تعیین میزان 

که حسابهای عاری از اشتباه یا انعکاس غلط اقالم در موارد با اهمیت است. حال اشتباه چیست و یا انعکاس 

ابرسی گردد اما باید در سرتاسر فرآیند حسغلط اقالم گناه است، موضوعاتی است که به فرآیند قضاوت برمی

پذیر و یا بصرفه نخواهد بود که برای کشف همه مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری موارد برای حسابرس امکان

هایی از هایی ترتیب دهد و لذا میزان چنین رسیدگیموارد انعکاس نادرست اقالم در صورتهای مالی رسیدگی

باشد و در بخش سوم این ت بسیار مشکل میپذیرد. قضاوتهای مبتنی بر مفهوم اهمیمفهوم اهمیت تأثیر می

 گیرد.نوشتار، مسائل نظری پیرامون این موضوع و راههای عملی برخورد با آن مورد توجه قرار می

شود این است که آیا در صورت وجود یکی از سؤاالتی که در ارتباط با اتکاء بر کنترلها مطرح می

ا صرف نظر نمود. جواب این سؤال منفی است زیرا محدودیت توان ازانجام آزمونهای محتوکنترلهای قوی می

کند که های ذاتی هر ساختار کنترلی بویژه، امکان تبانی کارکنان یا بی توجهی مدیریت به کنترلها، ایجاد می

 آوری شود.همواره در مورد اهداف حسابرسی، مقداری شواهد از طریق انجام آزمونهای محتوا جمع

 )ی( بررسي نهایي
از انجام آزمونهای تفضیلی از جمله ارزیابی نهایی سیستم بعنوان مبنای تهیه صورتهای مالی،  پس

رسد. حسابرس در مورد درست و منصفانه بودن تصویر بازتاب یافته توسط صورتهای مالیبه نتیجه می

ی بپردازد. این حسابرس باید عالوه بر مالحضه نتایج همه کارهای حسابرسی، به بررسی انتقادی صورتهای مال

ها، ثبات بررسی، شامل بررسی تطبیق صورتهای مالی با قوانین و استانداردهای حسابداری، مناسب بودن رویه

رویه در اجرای آنها و افشای کافی اطالعات در صورتهای مالی است. همچنین حائز اهمیت است که اطمینان 

ای و استفاده از آگاهی های مقایسهید با تحلیلرسند و باحاصل شود ارقام صورتهای مالی درست بنظر می

ها نیز ابزارهای مفیدی در حسابرس از وضعیت تجاری صاحبکار در این مورد قضاوت شود. روندها و نسبت

 باشند.بررسی نهایی می

 حسابرسي مبتني بر سيستم در قالب یک مثال ساده -3
نحوه کلی حسابرسی مبتنی بر سیستم مورد بررسی قرار گرفت و مراحل مختلف انجام آن به  2در بخش 

اختصار تشریح گردید. قریب به دو دهه است که این نوع نحوه عمل حسابرسی در مقاطع مختلف در کشور 

است. با  ما مطرح گردیده و توسط مؤسسات حسابرسی بخش عمومی و خصوصی مورد استفاده قرار گرفته

با انتشار دستورالعمل حسابرسی توسط سازمان حسابرسی در سطح نسبتاً وسیع و این حال در دو سال اخیر 

الزامی شدن کاربرد روش حسابرسی مبتنی بر سیستم در سازمان مزبور، این نحوه عمل حسابرسی بطور 

و سؤاالتی را نیز در مورد  ای کشور مطرح گردیده و برای برخی حسابرسان ابهاماتجدی در محافل حرفه
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چگونگی اجرای آن بوجود آورده است. بدین لحاظ در این بخش با استفاده از مثالی ساده مراحل مهم نحوه 

گردد تا ضمن درک بهتر مفاهیم و فرضیات زیربنای این نحوه اجرای حسابرسی مبتنی بر سیستم تشریح می

ان پاسخ داده شود. در ارائه این مثال، با توجه به آشنایی عمل، به ابهامات و سواالت موجود نیز تا حد امک

تر آن در سطح جامعه، از عمومی خوانندگان با دستورالعمل حسابرسی سازمان حسابرسی و کاربرد وسیع

گردد. اغلب کاربرگهای تهیه شده خود گویا کاربرگها و فرمهای پیشنهادی دستورالعمل مذکور استفاده می

نیازی به توضیح اضافی ندارد. بدین لحاظ توضیحات ارائه شده محدود به موارد و نکات  است و محتوای آنها

 باشد.کلیدی فرآیندحسابرسی می

شرکت نمونه توسط حسابرسان مؤسسه حسابرسی آلفا مورد  24/12/1371صورتهای مالی منتهی به 

س شرکت نمونه بوده است نیز حسابر 9631گیرد. از آنجائیکه مؤسسه آلفا در سال رسیدگی قرار می

ی حسابرسی موجود است و بسیاری از اطالعات مورد نیاز در پرونده دائمی و همچنین پرونده های جار

های کنترل  حسابرسان مؤسسه آلفا تنها باید با توجه به اطالعات جدید و تغییرات احتمالی در سیستم

یند. چون هدف از ذکر این مثال، بررسی و تشریح داخلی و سایر موارد مربوط، اطالعات موجود را به روز نما

شود که حسابرسان از طریق مظالعه پرونده مراحل اساسی روش حسابرسی مبتنی بر سیستم است فرض می

های حسابرسی و برگزاری جلسات با مدیریت صاحبکار و سایر طریق پیش بینی شده، خود را با فعالیت 

های حسابداری و کنترل ورود به مرحله شناخت و ثبت سیستمتجاری صاحبکار آشنا ساخته و قادر به 

باشند. در واقع، سیستم ها، و کنترلهای مورد اشاره در سال قبل مورد شناسایی و ثبت داخلی صاحبکار می

های جاری تنها  باید این سیستم ها باشد و در رسیدگیپرونده دائمی موجود می 1.1قرار گرفته و در بخش 

 تغییرات نسبت به سال گذشته به روز نمود. در صورت وجود  و کنترلها را

که متکی به مدارک چند نسخه ای است بصورت « سیستم فروش و بدهکاران»در مثال حاضر، بخشی از 

( ثبت شده است. در رسم نمودگر، عالئم مندرج 5( و بخش دیگر بصورت نوشتار )شکل4نمونه نمودگر )شکل

 گرفته است. مورد استفاده قرار 6در شکل 

پس از شناخت سیستم حسابداری و کنترل داخلی صاحبکار داخلی و ثبت آن، الزم است که شناخت 

سیستم تأیید قرار گیرد. برای این منظور یک یا دو معامله فروش را از آغاز )قبول سفارش( تا ثبت در دفاتر 

صاحبکار دقیقاً به همان صورتی  باید پیگیری نمود تا اطمینان حاصل گردد که سیستم فروش و بدهکاران

کند. الزم است که در پایان شرح که در نمودگر گردش عملیات و شرح سیستم انعکاس یافته عمل می

 سیستم و در یادداشتی ضمیمه، به نوع و تعداد معامالت انتخاب شده جهت انجام آزمون فوق اشاره شود.

ستی آزمون اثربخشی کنترلها را از نظر طراحی انجام پس از انجام آزمون تأیید شناخت سیستم، حسابرس بای

دهد. در این آزمون معموالً از یک چک لیست ارزیابی که مشخص کننده کنترلهای مناسب برای هر سیستم 
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ارزیابی،  شود و از مقایسه کنترلهای سیستم صاحبکار با کنترلهای مندرج در چک لیستاست استفاده می

 7که  در شکل  52117گیرد. فرم اثربخشی کنترلهای صاحبکار از لحاظ طراحی مورد آزمون قرار می

 نمایش یافته است حاوی نمونه هایی از شیوه های کنترل مناسب در مورد سیستم فروش و بدهکاران است.

روش و بدهکاران شود چک لیست مزبور حاوی دو سؤال اصلی در مورد سیستم فچنانچه مشاهده می

های است. این سؤاالت متضمن اهداف کنترلی است که از طریق شیوه های کنترلی مناسب که در حیطه

گردد. های فروش، ارسال کاال و ثبت( پیش بینی شده، حاصل میمختلف چرخه فروش و بدهکاران )حیطه

ر، اهداف کنترلی تعبیه شده های مذکوبعبارت دیگر در صورت وجود و اجرای شیوه های کنترلی در حیطه

 در سواالت اصلی مربوط به سیستم فروش و بدهکاران پاسخ گفته خواهد شد. 

های کنترلی مندرج در فرم ( با شیوه5و4از مقایسه گردش عملیات سیستم فروش و بدهکاران )شکل 

این شناسایی،  توان نقاط قوت و ضعف کنترلهای صاحبکار را شناسایی نمود. هدف از( می7)شکل  52117

پاسخ به این سؤال است که آیا سیستم مورد نظر مبنای قابل اتکایی جهت تهیه صورتهای مالی فراهم 

آورد یا خیر؟ بدیهی است در صورتیکه کنترلها از لحاظ طراحی ضعیف تشخیص داده شود، مسأله اتکاء می

بوده و حسابرسی مسیر دیگری را  موضوع اصلی روش حسابرسی مبتنی بر سیستم منتفیبر کنترلها بعنوان 

 خواهد پیمود.

کنترلها عمده و نقاط ضعف کنترلی مربوط به هر حیطه اصلی کنترل در مورد سیستم مورد ارزیابی در 

ارزیابی کنترلهای داخلی و روشهای رسیدگی به معامالت ثبت »تحت عنوان  1شکل شماره  52115فرم 

باید آزمون اثربخشی کنترلها در اجراء )آزمون رعایت روشها( را  شود. در مورد کنترلهای عمده، حسابرسمی

نیز اجراء نماید تا شواهد مستقلی در مورد رعایت یکنواخت ساختار کنترلی واحد تجاری در تمامی معامالت 

دهد و شواهدی مبنی بر اعمال یکنواخت روشهای کنترلی در مورد تمامی معامالت مربوط مربوط بدست می

ورد. آزمون رعایت روشها بسته به مورد از طریق بررسی مدارک و شواهد، مشاهده و تکرار عمل آبدست می

شود. این آزمونها باید توسط عضوی باتجربه از گروه حسابرسی طراحی گردد، لیکن معموالً نمونه انجام می

، 52117ال فرم شماره شود. بطور مثهای ارزیابی کنترلها ارائه میهایی از اینگونه آزمونها در چک لیست

تواند با الهام گرفتن از دهد و حسابرس میرا نشان میآزمونهای رعایت روشهای مربوطبه هر شیوه کنترلی 

نمونه های ارائه شده و با اتکاء بر تجربه خویش، آزمونهای مناسبی را جهت حصول اطمینان از اجرای 

در ستون آزمون رعایت روشها  52115در فرم کنترلهای صاحبکار طراحی نماید. آزمونهای طراحی شده 

گردد. توجه شود که انجام آزمونهای رعایت روشها در رابطه با نقاط ضعف کنترلی در مورد پیدا ثبت می

 انجام شود.« کنترلی در کار نیست تا در مورد آن آزمون اثربخشی در اجرا»کند چرا که اصوالً نمی
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سایی شده توسط حسابرس در سیستم فروش  و بدهکاران شرکت بطور مثال یکی از کنترلهای عمده شنا

نمونه مربوط به فرمهای قبول سفارش است که بموجب آن فرمهای پیش شماره شده قبول سفارش که 

گردد تا بعدًا با نسخه فاکتور فروش حاوی قیمت کاالی مورد سفارش است در دایره حسابداری نگهداری می

ق داده شود. برای اثبات اجرای این کنترل در عمل )که هدف آن حصول دریافتی از دایره فروش تطبی

اطمینان از صدور فاکتور جهت کلیه کاالهای ارسالی است( آزمون مربوط عبارت از بررسی پرونده سفارشات 

گیرد و علت بازماندن اند مورد بررسی قرار میهفته بازمانده 6هفته است، سفارشاتی که بیش از  6که حدود 

گیرد تا اطمینان حاصل شود. همچنین تعداد معقولی از سفارشات اخیر مورد کنترل قرار میمشخص می هاآن

شود که کاالی مربوطه هنوز به مشتری ارسال نشده باشد. هدف از دو آزمون فوق حصول اطمینان از این امر 

گردد و لذا هیچ کاالیی است که شیوه های کنترلی پیش بینی شده در حیطه سفارش کاال در عمل اجرا می

گردد. آزمونهای رعایت روشهای فوق در کاربرگهای فرعی بدون صدور فاکتور فروش برای مشتری ارسال نمی

به کاربرگهایی مزبور عطف  52115انعکاس یافته است و در ستون مربوط در فرم شماره  1/5512و  5512

گیری نام وی مشخص شده است. همانطور که نتیجه داده شده و اجراء کننده آزمونها نیز با ذکر حروف اول

دهد، شیوه های کنترلی حیطه سفارش کاال بنحو رضایتبخش در عمل نشان می 1/5512مندرج در کاربرگ 

شود و لذا هیچ مورد کاالی ارسالی بدون صدور فاکتور فروش مربوط مشاهده نشده است. اکنون که اجرا می

باشد، حسابرس ی کنترلهای مربوط به حیطه سفارش کاال در اجرا میآزمون رعایت روشها مؤید اثربخش

تواند با اتکاء بر این کنترلها، آزمونهای محتوا را به میزانی محدود انجام دهد. این آزمونهای محتوا شامل می

آزمون باشد. برای انجام های پایان سال )اقالم ترازنامه( میآزمون محتوای معامالت و آزمون محتوای مانده

دستورالعمل حسابرسی(را مالک قرار داد و موارد  55116محتوای معامالت باید برنامه رسیدگی مربوط )فرم 

 مربوط را بصورت محدود اجرا نمود. در ارتباط با کنترل مورد آزمون آزمون محتوای اقالم ترازنامه مورد ندارد.

نقطه ضعف کنترلی نیز مشاهده شده است.  در ارزیابی اولیه کنترلهای مربوط به حیطه سفارش کاال یک

پس از تهیه فرم قبول  طبق نمودار گردش عملیات سیستم فروش و بدهکاران، کنترل اعتباری مشتریان

شود. این نقطه ضعف کنترلی باید در نامه مدیریت درج سفارش و ارسال آن به مشتری و کارخانه انجام می

ماید، ضمناً الزم است موجودی کاالی ساخته شده شرکت نمونه شود تا صاحبکار نسبت به رفع آن اقدام ن

مورد بررسی قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که در نتیجه این نحوه عمل، کاالیی تولید نشده باشد که به 

 علت وضعیت اعتباری نامناسب سفارش دهنده، فروش نرفته و در انبار شرکت راکد شده باشد.

دهد، در حیطه ارسال کاال نیز دو کنترل عمده در ارزیابی اولیه می نشان 52115همانطور که فرم 

 سیستم فروش و بدهکاران مشخص شده است. این کنترلها عبارتند از:

 های خروجی پیش شماره شدهکنترل کامل بودن صدور فاکتور با استفاده از حواله)الف( 
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 دایره حسابداری)ب( کنترل صحت قیمت گذاری و محاسبات فاکتورهای فروش در 

در مورد این کنترلها نیز آزمونهای رعایت روشهای مناسبی طراحی و در فرم مذکور درج شده است. 

انجام آزمونهای رعایت روشها را در مورد کنترلهای مورد اشاره منعکس  5514و  5512کاربرگهای شماره 

این کنترلها در عمل بنحو رضایت بخش های اتنجام شده در کاربرگهای مذبور، گیرینماید و بنابرنتیجهمی

اجرا شده است. اثبات اجرای کنترلهای مزبور در عمل بر میزان رسیدگی به مانده حساب بدهکاران تأثیر 

 کاهش داد. %31توان بمیزان گذارد و بنابر قضاوت حسابرس، آزمونهای محتوای مربوط را میمی

های و کاربرگهای فرعی مربوط، شیوه 52115شماره های اصلی کنترل نیز کاربرگ در مورد سایر حیطه

نماید و محتوای این کاربرگها در کنترلی، آزمونهای رعایت روشها و آزمونهای محتوای مربوط را مشخص می

 مورد نحوه عمل حسابرس گویا است. 

عیین یکی از ابهاماتی که در ارتباط با اجرای روش حسابرسی مبتنی بر سیستم مطرح شده است نحوه ت

محتوا با توجه به ارزیابی حسابرس ارزیابی از کنترلها است. همانطور که قباًل اشاره شد، میزان آزمونهای 

شود بستگی به قضاوت حسابرس دارد. بدین تعیین میزان آزمونهای محتوا در مواردی که به کنترلها اتکاء می

ص براساس قضاوتهای شخصی میزانهایی تواتن تصور نمود که دو حسابرس مختلف در یک مورد خالحاظ می

متفاوت از آزمون محتوا را ضروری تشخیص دهند. برای رفع این نقصیه، مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک، 

آورد که بموجب آن قضاوت حسابرس بنحوی سیستماتیک و در چارچوبهای مشخص ضوابطی فراهم می

تواند به حسابرس در انتخاب ارزیابی ریسک می گیری آماری در کنارصورت گیرد. کاربست تکنیکهای نمونه

ها کمک نماید. این موضوع در تشریح مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک مورد توجه قرار خواهد اندازه نمونه

 گرفت.
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 حسابرسي مبتني بر ریسک

 مقدمه
دهند. هدف اصلی این روش حسابرسی را معموالً موسسات حسابرسی بزرگ مورد استفاده قرار می

هایی از فعالیت تجاری صاحبکار است که بنابر سابرسی مبتنی بر ریسک تمرکز تالش حسابرسی بر زمینهح

رود موج اشتباهات با اهمیتی باشد. این بدان معنا نیست که زمینه های دارای قضاوت حسابرس، احتمال می

دهد که مستقیمًا بدست میهای  مورد توجه حسابرس است بلکه این روش آزمونهایی ریسک زیاد تنها زمینه

 باشد.پاسخگوی شرایط مالی و تجاری صاحبکار می

گیری آماری را در فرآیند مفهوم ریسک زمانی مطرح شد که حسابرسان سعی کردند روشهای نمونه

گیری کالسک آماری، برای تعیین اندازه نمونه بیانگر جامعه آماری حسابرسی بکار گیرند. در روشهای نمونه

دهند و بر این اساس قرار می %45یا  %41ص کرد. اغلب کتابهای آمار، سطح اطمینان را در حد است مشخ

نمایند. با کاربست این تکنیک توسط حسابرس جهت تعیین اندازه نمونه مناسب، اندازه نمونه را تعیین می

هایی است ازه نمونهاندازه نمونه بدست آمده بسیار بزرگتر از اند %41مشخص شد که حتی با سطح اطمینان 

ها کردند. بعبارت دیگر انتخاب اندازه نمونهکه حسابرسان بطور معمول و براساس قضاوت در گذشه تعیین می

گردد. این امر موجب طرح سؤاالتی بشرح در سطح معمول و سنتی موجب سقوط شدید سطح اطمینان می

 زیر گردید:

 تر و معمول، توأم با اشتباه بوده است؟کوچک هایحسابرسان برمبنای نمونهایآیا قضاوت حرفه -1

توان آنها را بخاطر ای متکی بوده و لذا نمیای حسابرسان بر معیارهای پیچیدهآیا قضاوت حرفه -2

 های تعیین شده توسط تکنیکهای آماری سرزنش کرد؟تر از نمونههایی کوچکانتخاب نمونه

تا بموجب آنها اثبات سود که اظهار نظر حسابرسان در مورد سؤال اول شواهدی مستند در دسترس نبود 

ها های صادره توسط دادگاهبخاطر استفاده از نمونه های کوچک دچار اشتباه بوده است. مثالً، در میان رأی

مواردی مشاهده نشده بود که مبین این امر باشد که اظهارنظر احیانا اشتباه حسابرسان ناشی از عدم کفایت 

 ری سنتی و قضاوتی آنان بوده است.گیروشهای نمونه

در بررسی صحت و سقم  فرضیه مستتر در سؤال دوم یعنی احتمال پیچیدگی فرآیند قضاوت مدل 

کرد چرا حسابرسان ریسک حسابرسی بوجود آمد. بعبارت دیگر دالیل و شواهدی اقامه شد که توجیه می

 کند، تکیه کنند.ک آماری توجیه میتر از آنچه تکنیکهای کالسیتوانند بر نمونه هایی کوچکمی

  

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



25 
 

 حسابرسي ریسکمفهوم 
گیری غیر اش نتیجهریسک حسابرسی عبارت است از این احتمال که حسابرس ممکن است از حسابرسی

 تواند به دو صورت اتفاق بیفتد:گیری غیر معتبر میمعتبر بکند. این نتیجه

الی تصویری درست و منصفانه منعکس حالت اول: حسابرس ممکن است در مواردیکه صورتهای م

نامند و دارای اهمیت می« پذیرش نادرست»کند، گزارش مقبول ارائه نماید. این ریسک را ریسک نمی

 . دهداساسی است زیرا مسأله اثربخشی حسابرسی را مورد سؤال قرار می

انه منعکس حالت دوم: حسابرسی ممکن  است در مواردیکه صورتهای مالی تصویری درست و منصف

خوانند. این ریسک عواقبی می« رد درست»نماید، گزارش غیر مقبول ارائه کند. این ریسک را ریسک می

برای صاحبکار دربر دارد زیرا وی باید تالش نماید موضوعی را توجیه نماید این ریسک برکار حسابرس نیز اثر 

ه انجام دهد. بعبارت دیگر، در ارتباط با شود کاری بیش از آنچه الزم بودگذارد زیرا وی مجبور میمی

گذارد. به هر حال از نقطه نظر اهمیت، حالت دوم از حسابرس، این نوع ریسک بر کارایی حسابرس تأثیر می

حاکی از اظهارنظر غیر مقبول باشد، بررسیهای اهمیت کمتری برخوردار است چراکه اگر بررسیهای حسابرس 

 شود.بیشتری جهت تأیید آن انجام می

ریسک حسابرسی درست نقطه مقابل سطح اطمینان مورد لزوم در حسابرسی است، بدین لحاظ، اگر 

( را %111 - %45)یعنی  %5نیاز داشته باشد، وی ریسکی معادل  %45حسابرس به سطح اطمینانی برابر 

مینان مورد پذیرد. بدیهی است هرچه سطح اط، میمبنی بر اینکه اظهارنظر وی ممکن است نامناسب باشد

یابد، گرچه این باعث افزایش در میزان کار حسابرسی لزوم حسابرس باال رود، ریسک حسابرسی کاهش می

شود. این نکته را باید بخاطر داشت که ریسک حسابرسی تنها ناشی از ماهیت رسیدگی آزمایشی می

سیدگی قرار دهد، باز هم  مورد ر %111باشد. در واقع، حتی اگر حسابرس یک موضوع خاص را حسابرس نمی

عنصر ریسک وجود دارد. بطور مثال، ممکن است روشهای حسابرسی مورد استفاده مناسب نباشد یا 

 های غیر موجه در فرآیند قضاوت انجام شود.گیرینتیجه

کلید درک ریسک حسابرسی، شناخت این مطلب است که ریسک را باید اداره کرد. بعبارت دیگر، 

گیری باید مورد سطح قابل قبول ریسک حسابرسی آگاهانه تصمیم بگیرد. در این تصمیمحسابرس باید در 

نوعی موازنه بین اثربخشی و کارایی حسابرسی برقرار شود. معموالً برای افزایش اثربخشی حسابرس)یعنی 

کاهش ریسک پذیرش نادرست(. باید کارایی حسابرسی را کاهش داد. رهنمود خاصی در مورد سطح ریسک 

قبول  %5مؤسسات حسابرسی بین المللی معموالً ریسک حسابرسی را در سطح  قابل قبول وجود ندارد لیکن

کنند. با این حال شرایط هر مأموریت حسابرسی ممکن است سطح ریسک دیگری را ایجاب کند و یا می

مثال، هرگاه اینکه، ریسک حسابرسی ممکن است با توجه به حسابهای مورد رسیدگی متفاوت باشد. بطور 
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نظمی گمان برد، وی ممنک است ریسک حسابرسی را به سطح حسابرس بنا بر دالیلی، به وقوع تقلب یا بی

باشد. البته چنین تعدیلی در ریسک حسابرسی،  %44کاهش دهد و خواهان سطح اطمینانی درحد  1%

دنظر در حق الزحمه موجب می گردد که حسابرسان زمان بیشتری صرف رسیدگیها کنند و احیاناً تجدی

 حسابرسی را مورد مالحضه قرار دهد.

 عناصر تشکيل دهنده ریسک حسابرسي
 ریسک حسابرسی از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 ریسک ذاتی -الف

 ریسک کنترلی -ب

 ریسک عدم کشف -ج

 ریسک ذاتي -الف
ای از معامالت به تحریف شدن در غیاب ریسک ذاتی عبارتست از استعداد یک مانده حساب یا طبقه

ها یا طبقات کنترلهای داخلی مربوط. این تحریف باید منفردا یا در ترکیب با تحریفهای مربوط به سایر مانده

واحد تجاری و سطح  معامالت با اهمیت باشد. ریسک ذاتی ممکن است هم در سطح واحد تجاری و هم در

هم در سطح مانده حسابها یا طبقات معامالت وجود داشته باشد. در سطح واحد تجاری، ریسک ذاتی تا سعی 

برخی از عواملی را که حسابرس باید  4از صداقت مدیریت و لیاقت کارکنان واحد تجاری است. جدول شکل 

دهد، در سطح مانده حساب ار دهد، نشان میدر ارزیابی ریسک ذاتی در سطح واحد تجاری مورد مالحضه قر

ای از معامالت، معیارهایی بشرح زیر ممکن است موجب شود که حسابرس برخی از موضوعات یا طبقه

 حسابرسی را بیشتر از بقیه در معرض ریسک ذاتی تلقی نماید:

سی را به مثالً وجه نقد قابل حمل است و مکن است ک –قابل حمل بودن و جالب بودن یک دارایی  -1

 طمع بیندازد.

 مثالً موجودی پایان دوره. –اثر احتمالی بر سود  -2

مثالً تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که مستلزم قضاوت  –میزان دخالت قضاوت مدیریت  -3

 مدیریت است.

مثالً محاسبات تخصیص سربار در حسابداری  –پیچیدگی یا مسأله دار بودن موضوعات حسابداری  -4

 ده.بهای تمام ش

ها، حسابرس را به توجه به علل این تحریف –ماهیت و علت تحریفهای کشف شده در سنوات قبل  -5

 کند.ارزیابی بیشتر ریسک ذاتی هدایت می
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 لیاقت و تجربه کارکنان. -6

ارزیابی ریسک ذاتی یکی از مشکل ترین جنبه های برنامه ریزی حسابرسی است. گرچه همواره این 

 لیکن برخی شرایط موجب افزایش قابل مالحضه ای مالی تحریف شده باشندریسک وجود دارد که صورته

های مدیریت واحد ریسک ذاتی است. حسابرس باید محیط عملیاتی واحد تجاری، وضعیت مالی و انگیزه

تجاری را مورد بررسی قرار دهد و از تحت فشار نبودن مدیریت جهت تحریف صورت مالی اطمینان حاصل 

ست نمی تواتن یک چک لیست کامل از عالئم هشدار دهنده وجود ریسک ذاتی تهیه نمود و نماید. بدیهی ا

لذا حسابرس بایستی با هشیاری کامل احتمال وجود ریسک ذاتی را بررسی نموده و در قبال عالئم هشدار 

رس دهنده عکس العمل  مناسبی اتخاذ نماید. برخی موضوعات که ممکن است در مرحله برنامه ریزی حساب

گذارد. بطور مثال، مشکالت مربوط به وصول مطالبات، از آن آگاهی پیدا کند بر ارزیابی ریسک ذاتی تأثیر می

عرضه محصوالت جدید، کامپیوتریزه کردن پرداختها و غیره، از عوامل مؤثر ارزیابی ریسک ذاتی بوده و 

 یابی گردد. شود ریسک ذاتی مرتبط با این موارد باالتر ازحد نرمال ارزموجب می

ریسک ذاتی را باید در مرحله برنامه ریزی ارزیابی کرد و بطور مستمر طی عملیات حسابرسی تحت نظر 

های تکراری، تجربه حسابرسی سنوات قبل منبع با ارزشی از شواهد در مورد ریسک قرار داد. در مأموریت

ابی دارائیها یا وقوع اشتباه در دهد. عدم توافق های حسابرس با مدیریت در مورد ارزیذاتی بدست می

فوق،  هایشود که حسابرس ریسک ذاتی را در زمینهحسابهای  خاص یا طبقات معامالت خاص موجب می

 ارزیابی کند.

 ریسک کنترلي -ب

ریسک کنترلی عبارتست از این ریسک که تحریف در مانده حسابها یا طبقه ای از معامالت ممکن است 

 داخلی صاحبکار بموقع کشف نشود و یا بموقع از آن جلوگیری بعمل نیاید.توسط سیستم کنترلهای 

باشند، رسیک بدین ترتیب، در مورد صاحبکارانی که از یک سیستم کنترلهای داخلی جامع برخوردار می

کنترلی در سطح پائین ارزیابی می شود. بعکس در مورد صاحبکارانی که سیستم کنترلهای داخلی قوی 

کند، اینکه سیستم کنترلهای داخلی آنها بعلت دخالت نابجای مدیریت بنحوی مناسب عمل نمیندارند و یا 

 شود.ریسک کنترلی در سطحی باال ارزیابی می

شود و کنترلی معموالً در فرآیند ثبت و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی صاحبکار شناسایی می ریسک

های ارزیابی کنترلها که بصورت داخلی و یا چک لیستدر این رابطه می توان از پرسشنامه های کنترل 

استاندارد وجود دارد، استفاده نمود. ارزیابی انجام شده )ارزیابی اولیه( آنگاه از طریق آزمونهای رعایت روشها 

گیرد. این نکته را باید بخاطر داشت که ریسک کنترلی هیچگاه در سطح صفر مورد تأیید یا تعدیل قرار می
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های آنرا نادیده گرفت. هر قدر  سیستم کنترلهای داخلی مجهز  باشدد، نمی توان محدودیت نیست زیرا

عالقگی مدیریت واحد تجاری به رعایت کنترلها و خطاهای انسانی، فشارهای کاری و مالی، تبانی کارکنان، بی

از لحاظ طراحی سایر عوامل مشابه از جمله محدودیت هایی است که می تواند یک سیستم کنترلی را که 

رسد، تضعیف کند. در مواردیکه کنترلها قابل اتکاء نیست و یا برای اتکاء کفایت جامع و قوی بنظر می

کند )از قبل سیستم کنترلی واحدهای تجاری کوچک( و یا اینکه اصوالً اتکاء بر کنترلهای داخلی از نمی

بلند مدت که مانده آنها از چند وام لحاظ اقتصادی به صرفه حسابرس نیست )مثل رسیدگی به وامهای 

شود. در ارزیابی می %111محدود تشکیل شده و با آزمونهای محتوا قابل اثبات است(، ریسک کنترلی درحد 

ریسکهای ذاتی و کنترلی از حوزه سایر موارد باید ریسک کنترلی را در سطح زیاد، متوسط و کم ارزیابی کرد. 

برس تنها می تواند به ارزیابی آنها بپردازد. با این حال حسابرس می و حساباشد نفوذ حسابرس خارج می

بشرط اجرای توصیه های مندرج در نامه مذکور توسط مدیریت  -تواند از طریق  صدورنامه مدیریت

 های بعدی کمک کند.به کاهش ریسک کنترلی در مأموریت -صاحبکار

 ریسک عدم کشف -ج
ای از معامالت را حتوا، تحریف موجود در یک مانده حساب یا طبقهعبارتست از این ریسک که آزمونهای م

کشف نکند. البته این تحریف باید منفردا و یا در ترکیب با تحریفهای موجود در سایر مانده ها یا طبقات 

 معامالت دارای اهمیت باشد. 

اداره ریسک ریسک عدم کشف تا حد زیادی تحت کنترل و نفوذ حسابرس است. بعبارت دیگر، برای 

حسابرسی، حسابرس باید به اداره ریسک عدم کشف بپردازد. ریسک عدم کشف را می توان با انتخاب نمونه 

همچنین می تواند از تکنیکهای  های بزرگتر با استفاده از روشهای بررسی تحلیلی کاهش داد. حسابرس

یسک عدم کشف بهره بگیرد یا کاراتر و مؤثرتر حسابرسی مثل تکنیکهای حسابرسی کامپیوتریجهت کشف ر

تر در تیم حسابرسی و بررسی کار آنها، به کاهش ریسک عدم کشف های پائیناز طریق نظارت بر کار رده

 کمک کند. 

شود )یعنی حسابرس بر از آنجایکه ریسک ذاتی و ریسک کنترلی با توجه به شرایط صاحبکار تعیین می

انتخاب سطح مناسبی جهت ریسک حسابرسی، سطح ریسک عدم  تواند پس ازآنها نفوذ ندارد(، حسابرس می

کشف را مشخص کند. راه دیگر این است که حسابرس میزان کار حسابرسی را که باید انجام شود، مشخص 

کند و از این طریق ریس عدم کشف را تعیین نماید و آنگاه قابل قبول بودن ریسک حسابرسی را در پرتو 

 رد مالحضه قرار دهد.ریسک عدم کشف تعیین شده مو
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 سطح قابل تحمل ریسک عدم کشف
توان بصورت قضاوتی و با استفاده از ماتریس ریسک عدم سطح قابل تحمل ریسک عدم کشف را می

 ( ارزیابی نمود.11کشف )شکل 

الذکر، برای ریسک کنترلی و ریسک ذاتی سه سطح کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته در ماتریس فوق

برای  توانددهد که حسابرس میبدنه ماتریس، سطحی از ریسک عدم کشف را نشان میشده است. 

 نگهداشتن ریسک حسابرسی در سطح قابل قبول، بپذیرد. 

ترکیبات مختلفی از سطوح ریسک ذاتی و ریسک کنترلی، سطوح متفاوتی از ریسک عدم کشف را بدست 

شود هرگاه ریسک ذاتی و ریسک کنترلی هر دو در میدهد. مثالً همانطور که در ماتریس مذکور مشاهده می

کند که مانده حساب در واقع بنحو تواند اطمینان حاصلسطحی کم ارزیابی شود، حسابرس تقریباً می

گیری دست یابد. بعبارت دیگر، منصفانه نمایش یافته و قبل از انجام آزمونهای محتوا به چنین نتیجه

را در سطح باالیی بپذیرد و درنتیجه آزمونهای تفضیلی را به حداقل تواند ریسک عدم کشف حسابرس می

برساند و همچنان ریسک حسابرسی در سطح پائینی دست یابد. در حالت عکس  یعنی زمانی که ریسک 

ذاتی و ریسک کنترلی در سطح باالیی ارزیابی شود، حسابرس باید بپذیرد که احتمال نادرست بودن مانده 

ای اجرا کند. ، زیاد است و لذا مجبور خواهد بود آزمونهای محتوا در سطح گستردهگزارش شده حسابرس

هرگاه با انجام آزمونهای محتوا، اشتباهی کشف نشود یعنی ریسک عدم کشف در سطح پائینی تلقی شود، 

تواند فرض کند که ریسک حسابرسی در مورد مانده مورد رسیدگی )یعنی ریسک ارائه آنگاه حسابرس می

 درست( تقریباً پائین است.نا

توان بنحو مشابه های ریسک ذاتی، ریسک کنترلی و ریسک عدم کشف حاصله میسایر ترکیبدر مورد 

 استدالل نمود.

 عناصر ریسک عدم کشف
 توان آنرا به سه عنصر زیر تقسیم نمود:از آنجائیکه ریسک عدم کشف به آزمونهای محتوا مربوط است می

 ررسی تحلیلی ریسک ناشی از ب -الف

 گیری آماریریسک ناشی از آزمونهای تفصیلی مبتنی بر نمونه -ب

 ریسک ناشی از سایر آزمونهای تفصیلی )غیرآماری( -ج

 روشهای بررسي تحليلي
یک روشهای بررسی تحلیلی نوعی آزمون محتوا است که از لحاظ هزینه مقرون به صرفه بوده بشرط آنکه 

تواند اقالم غیر عادی و غیر منتظره را رد. با استفاده از این روشها، حسابرس میحسابرس باتجربه آنرا بکار گی
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از روشهای بررسی تحلیلی،  شود که در کلیه سطوح ریسک عدم کشف،کشف کند. بهمین دلیل، توصیه می

م ها، استفاده نمود. اگر با انجاریزی و هم در مرحله انجام آزمون محتوای ماندههم در مرحله برنامه

های تحلیلی اقالم غیر عادی کشف نشود. حتی اگر ریسک ذاتی و ریسک کنترلی در سطح باالیی بررسی

تواند با خاطری نسبتاً آسوده سطح ریسک عدم کشف مربوط به آزمونهای ارزیابی شده باشد، حسابرس می

ذاتی و ریسک کنترلی تفصیلی را پائین بیاورد و آنرا به سطح متوسط یا کم تقلیل دهد. هرگاه سطح ریسک 

از کاربرد روشهای بررسی تحلیلی عاید شود، آنگاه از آزمون معامالت )اقالم پائین باشد و چنین نتیجه ای 

ای این است که آزمون مانده حسابها )اقالم توان صرف نظر کرد هرچند که توصیه حرفهسود و زیان( می

 توان میزان آنرا محدود کرد. یترازنامه( همیشه باید اجرا شود لیکن در حالت فوق م

 گيری آماریآزمونهای تفصيلي مبتني بر نمونه
گیری آماری گیری آماری از آزمونهای تفصیلی غیر مبتنی بر نمونهعلت تفکیک آزمونهای مبتنی بر نمونه

ی به گیرگیری آماری را تعیین کرد. تعیین ریسک نمونهاین است که بتوان، هرچند بطور خام، ریسک نمونه

نماید. برای تشریح مطلب از مدل ریاضی ریسک حسابرسی که در شکل تعیین تقریبی اندازه نمونه کمک می

گیری آماری باید نمایش یافته است، استفاده نمائیم. برای تعیین ریسک عدم کشف مربوط به نمونه 11

رلی و ریسک عدم کشف پارامترها را با درصدهای مناسبی جهت ریسک حسابرسی، ریسک ذاتی، ریسک کنت

)یعنی  %5غیر نمونه گیری جایگزین نمود. مؤسسات معروف حسابرسی معموالً ریسک حسابرسی را در سطح 

( قرار دهند. ریسک کنترلی بنا به وضعیت کنترلهای داخلی صاحبکار، درحد %45سطح اطمینان معادل 

احبکار اتکاء نشود، ریسک کنترلی در سطح شود، هرگاه به کنترلهای داخلی صزیاد، متوسط یا کم ارزیابی می

کارانه دارند و لذا ریسک گردد. در مورد ریسک ذاتی، برخی حسابرسان برخوردی محافظهمنظور می 111%

 گیرند.  در نظر می %111کنند، بلکه اغلب آنرا در سطح ارزیابی نمی %51ذاتی را هیچگاه کمتر از 

را  %51کنند و لذا ضریب ریسکی در حدود برخی حسابرسان، به روشهای بررسی تحلیلی زیاد اتکاء می

گیری می پذیرند  البته بشرط آنکه در بررسیهای تحلیلی، مانده حساب برای ریسک عدم کشف غیر نمونه

 مربوط معقول بنظر رسیده باشد. 

را با مشخصات « ضعیت مناسب و غیر مناسبو»برای جایگزینی ضرایب مناسب در مدل ریاضی ریسک 

 توان درنظر گرفت:مذکور در ذیل می

 حالت اول: وضعيت مناسب
)در سطح پائین( و ریسک عدم کشف غیر  %31ریسک کنترلی  %51حالت ریسک ذاتی  در این

ین درنظر گرفته شده است. جایگزینی ا %51گیری )یعنی مبتنی بر روشهای بررسی تحلیلی( معادل نمونه

کند. بعبارت دیگر در محاسبه می %666را معادل  (sr)گیری ضرایب در مدل ریاضی ریسک، ریسک نمونه
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گیری آماری، حسابرس قادر است ریسکی معادل طراحی آزمونهای تفصیلی مبتنی بر نمونه
3

2
را مبنی  66%

گیری، ذیرد. با پذیرش این میزان ریسک نمونهبر اینکه مانده حساب مربوط، بنحو منصفانه نمایش نیافته بپ

 های کوچک انتخاب کرد.توان در اندازهنمونه آماری را می

 حالت دوم: وضعيت نامناسب
شود و فرصت الزم جهت اجرا روشهای بررسی در این حالت بر کنترلهای داخلی صاحبکار اتکاء نمی

گیری هر یک در ی و ریسک عدم کشف غیر نمونهتحلیلی نیز وجود نداشته است. بعبارت دیگر ریسک کنترل

 شود.ارزیابی می %111سطح 

گیری بدست را برای ریسک نمونه %111جایگزینی این ضرایب در مدل ریاضی ریسک، ضریبی معادل 

گیری فوق است به سطح ای که متناسب با ریسک نمونهتوان با استفاده از نمونهدهد. بعبارت دیگر میمی

گیری بدین معناست که تنها این مقدار ریسک نمونه %11( نایل آمد. %5حسابرسی )یعنی  دلخواه ریسک

عمده نشود و این زمانی میسر است که  گیری آماری موجب کشف اشتباهاتریسک وجود دارد که نمونه

ماری گیری در واقع این ریسک است که نمونه، معروف جامعه آاندازه نمونه آماری بزرگ باشد. ریسک نمونه

 نباشد.

گیری باال )در حالت اول )وضعیت مناسب(، پیام دیگر هم دربر دارد و آن اینکه مدل ریسک، ریسک نمونه

این مثال 
3

2
کند مشروط بر آنکه ریسک کنترلی و ریسک ذاتی در گیری آماری توجیه می( را در نمونه66%

، در چنین شرایطی نیاز به %45رای رسیدن به سطح اطمینان سطح پایین ارزیابی شده باشد. بعبارت دیگر ب

کند( نیست و لذا روش سنتی و قضاوتی حسابرس که مبتنی بر نمونه بزرگ )آنطور که تئوری آمار حکم می

گردد. این بدان معناست که قضاوت و اظهارنظر حسابرس در شرایط ریسک های کوچک بود توجیه مینمونه

های کوچک استوار بوده در عین حال از احتمال اشتباه ناچیزی تواند بر نمونهذاتی و کنترلی کم، می

 برخوردار باشد.

گیری مشخص گیری، سطح اطمینان مورد لزوم حسابرس در نمونهبا مشخص شدن ریسک نمونه

باشد، سطح اطمینان مورد لزوم حسابرس از نمونه  %11گیری گردد. بطور مثال هرگاه ریسک نمونهمی

گیری و اشتباه قابل تحمل )که بیانگر ری که مبتنی بر سطح اطمینان مورد لزوم حسابرس از نمونهآما

توان به اندازه نمونه مورد لزوم دست حداکثر اشتباه قابل پذیرش توسط حسابرس در جامعه آماری است( می

 الذکر مبتنی است.وقیک مثال از جداول تعیین اندازه نمونه است که بر عوامل ف 11یافت. جدول شماره 

گیری است. مدل ریسک گیری کرد که مدل ریسک یک ابزار تصمیمتوان نتیجهباتوجه به مراتب فوق می

کند که قضاوت خود را در مورد حسابها، تواند جانشین قضاوت حسابرس شود بلکه به وی کمک مینمی
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های هل انگاری نیفتد. مدل ریسک و تکنیکستر انجام دهد و در دام اشتباهات ناشی از تر و آگاهانهصریح

های نمونه مناسب جهت آورد که بتوان در شرایط معینی به اندازهگیری آماری شرایطی فراهم مینمونه

های رعایت روشها و آزمونها محتوا دست یافت و تعیین میزان آزمونهای محتوا و زمان انجام آنها را بر آزمون

 ر استوار ساخت.تتر و صریحمعیارهای مناسب

 بخش دوم: نحوه ی کلي حسابرسي مبتني بر ریسک
 نمودگر نحوه ی کلی حسابرسی مبتنی بر ریسک در شکل دوازده نشان داده شده است

نمودگر مذکور به قدر کافی گویاست لیکن در رابطه با مراحل اساسی حسابرسی مبتنی بر ریسک 

 توضیحات زیر ضروری به نظر میرسد:

 برنامه ی کلي حسابرسيتدوین -1
جوهره هر حسابرسی خوب برنامه ریزی دقیق و مربوط است.برای  تدوین برنامه کلی حسابرسی موارد 

 زیر مد نظر قرار گیرد:

اولین وظیفه حسابرس آشنا ساختن خود با فعالیت واحد تجاری از نقطه نظر تاثیر عوامل داخلی و -الف

هی خود در این زمینه قادرخواهد بود به سایر اطالعات مکتسبه با خارحی بر آن است.حسابرس با تقویت آگا

 نگرشی آگاهانه و باز بنگرد.

 "حسابرس آنگاه باید به به بررسی تحوالت اخیری که بر شرکت مورد رسیدگی تاثیر گذاشته  خصوصا-ب

ع و احوال به بررسی طالعات حسابداری اخیر تهیه شده توسط واحد تجاری بپردازد و تا وضعیت و اوضا

 جاری آنرا بخوبی درک کند.

حسابرس پس ار مسلح شدن به اطالعات در مورد فعالیت واحد تجاری و تحوالت اخیر صاحبکار، قادر -ج

ثبت کند. "یادداشت های برنامه ریزی  "را مشخص و آن را به صورت  "کلیات کلی حسابرسی"خواهد بود 

ر این مرحله از فرایند حسابرسی حائز اهمیت فراوان است سر پرستان حسابرسی د "دخالت مدیران و احیانا

به طور مستمر اطالع حاصل میکند و  "از فعالیت تجاری صاحبکار و تحوالت آن تقریبا "زیرا آنان معموال

تمامی انها تنها محدود به زمان ماموریت های حسابرسی نمی باشد. مدیران و سرپرستان حسابرسی می 

آگاهی و تجربه ،نقشی حیاتی در تدوین برنامه کلی حسابرسی ایفا کنند.ذکر این نکته توانندبا تکیه بر این 

ضروری است که مراحل مربوط به درک فعالیت تجاری  صاحبکار و بررسی اطالعات و گزارشات خاص 

مدیریت ، روشهایی نیست که فقط یک بار در فرایند حسابرسی  مورد حسابرسی قرار گیرد بلکه این روشها 

باید طی فرایند مزبور به طور مستمر به کار گرفت تا برنامه رسیدگی با جریان یافتن اطالعات  جدید و  را

اضافی تعدیل شود و حسابرس در ارتباط با تحوالت در شرایط فعالیت تجاری و صاحبکار و صنعت مورد 

 فعالیت وی آگاهی خود را بروز نماید.
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 ارزیابي سطح ریسک-2
بتواند درمورد وقوع یا عدم وقوع اشتباه یا تحریف با اهمیت در حسابها به نتیجه  قبل از انکه حسابرس

برسد باید به اهداف کنترلی کلیدی مشخصی پاسخ گفته شود.برای تعیین زمان اجرای روشهای مورد لزوم 

 حسابرسی ،حسابرس باید عوامل زیر را در بررسی هر کنترل کلیدی مورد توجه قرار دهد:

در ارتباط با هدف کلیدی فروش عوامل محیطی مشتمل است بر :انواع  "محیطی  )مثالعوامل  -الف

 مشتریان ،ماهیت محصول تولیدی،روش ارسال کاال و تاریخچه مشکالت و مسائل مربوط(

اطالعات حاصل ار بررسی تفصیلی گزارشات و اطالعات خاص مدیریت و مقایسه آنها به بودجه سال -ب

 ی قبل.جاری  و عملکرد سالها

ارزیابی سیستم حسابرسی ملئ اطالعات مالی مورد رسیدگی با استفاده از اطالعات موحود  در پرونده -ج

 دائمی  که در ماموریت های قبلی یا ماموریت جاری به شکل نمودگریا نوشتار تهیه شده است.

باشد که در مرحله اهداف کنترلی کلیدی باید دربرگیرنده کلیه جنبه های مهم فعالیت تجاری صاحبکار 

تهیه برنامه کلی حسابرسی با آن حاصل شده است.موسساتبزرگ حسابرسی ،معموال،یک چک لیست 

 استاندارد از اهداف کنترلی کلیدی دارند که با توجه به وضعیت صاحبکاران مختلف اصالح وتعدیل می شود.

دف کنترلی را ارزیابی کند. پس از بررسی عوامل فوق،حسابرس در موقعیتی است که بتواند ریسک هر ه

این عمل بخش مهمی از فرایند حسابرسی است و باید توسط سرپرست کار انجام شود ونتایج مورد تایید 

مدیر حسابرسی قرار گیرد. ریسک مورد اشاره در یکی از سطوح کم،متوسط یا زیاد ارزیابی می شود وبستگی 

ر باال دارد. منطق ارزیابی باید قابل توجیه باشد چرا که به قضاوت حسابرس در رابطه با عوامل مورد اشاره د

میزان ریسک مرتبط با هر کنترل کلیدی ، تعیین کننده ماهیت،زمان و میزان روشهای حسابرسی مورد عمل 

است.به طور کلی سه نوع ریسک یعنی ریسک ذاتی ،ریسک کنترلی وریسک عدم کشف در این مد نظر قرار 

 می گیرد.

 حسابرسي تهيه برنامه-3
پس از انجام مراحل فوق جهت تعیین ریسک مرتبط با احتمال وقوع اشتباه با اهمیت برنامه رسدگی 

برای هر هدف کلیدی باید در مقابل ریسک حساس باشد.این بدان معنا نیست که برخی موضاعات حسابرسی 

مون ها را می توان بنحوی را میتوان به خاطر اینکه دارای ریسک پایین تر است حذف نمود بلکه میزآن از

تعیین نمود که منعکس کننده احتمال وقوع اشتباه با اهمییت باشد.برنامه رسیدگی باید کاراترین و 

موثرترین ترکیب و آزمونها را دارا باشد وآزمونهای محتوای معامالت و ترازنامه را پوشش دهد. از آنجایی که 

اید توسط سرپرست کار تهیه شود.پس از تهی برنامه موضوع اخیر دارای اهمیت است برنامه رسیدگی ب

رسیدگی بررسی مجدد سطح زیسم و برنامه ریسدگی با دیدی منتفدانه توسط مدیر حسابرسی ضرورت 
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دارد.این کار باید قبل از انجام آزمونهای موضوع برنامه رسیدگی صورت گیرد. پس از تهیه و تایید برنامه 

میشود لیکن باید توجه داشت که برنامه های رسیدگی با کشف عوامل  رسیدگی ازمونهای حسابرسی انحام

 جدید موثر در ارزیابی ریسک مورد اصالح وتعدیل قرار گیرد.

 نقش بررسي های تحليلي
ذکر شد کارایی و اثر بخشی شعارهایی که در طراحی آزمونهای حسابرسی  باید به  "همانطور که قبال

ل کار الزم در زمینه های کم ریسک صورت گیرد.استفاده از روشهای مرحله عمل دراید تا اینکه حد اق

بررسی تحلیلی تا حد زیلدی می تواند به کارایی  واثربخشی ازمونهای حسابرسی کمک کند به شرط اینکه 

این روشها در آزمونهای محتوای معامالت و مانده ها به نحو درست مورد استقاده قرار گیرد باید توجه داشت 

د استفاده از روشهای بررسی تحلیلی درگیر شدن با تعداد زیادی از ارقام و نسبتها نیست بلکه این که کلی

استفاده باید مبتنی بر انتظارات و برداشتهای قبلی حسابرس باشد . این امر متضمن تکیه بر اطالعات جع 

قبل،مقایه با متوسط اوری شده در مورد فعالیت تجاری، مقایسه با بودجه سال جاری و عملکرد سنوات 

 صنعت و رقباست.آمار غیر ریالی تهیه شده توسط صاحبکار نیز باید مبنای مقایسه قرار گیرد.

 مستند سازی رسيدگي ها
مستدسازی عوامل موثر در ارزیابی ریسک و روشهای حسابرسی حساس به ریسک باید در یک مدرک به 

به عبارت دیگر،همه عوامل مربوط به ازمونهای طور یکجا ودر ارتباط با هر هدف کنترلی انجام شود.

پیشنهادی در یک مدرک خودکفا جمع اوری میشود که در واقع منطق این نحوه حسابرسی راتایید می 

کند.تجمع موارد فوق در یک مدرک به مدیر حسایرسی کمک میکند که فرایند حسابرسی را بهتر مورد 

 بررسی و کنترل قرار دهد.

 برسي مبتني برسيستم وریسکمقایسه روشهای حسا
هر دو روش مذکور با استانداردهای حسابرسی مطابقت دارد لیکن تفاوتهای مهمی بین دو روش وجود 

 دارد که اشاره مختصر به انها می تواند به درک بهتر حسابرسی مبتنی بر ریسک کمک کند:

 مالحظات تجاری یا محيطي-1
هر دو روش بر اهمیت اشنایی با مالحظات تجاری یا محیطی تاکید داردلیکن نحوه ی استفاده از این  

عامل در دو روش فوق از لحاظ ماهوی متفاوت است.در روش حسابرسی مبتنی بر سیستم ،استفاده واقعی لز 

زی حسلبرسی و محدود به اطالعات پیش زمینه،اطالعات مربوط به برنامه ری "مالحظات تجاری ظاهرا

ت.در روش حسابرسی مبتنی لطالعات مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی یا چک لیست ارزیابی کنترلها اس

نحوه تاثیر مالحظات تجاری مندرج در پزسشنامه یا چک لیست مورد اشلره بر  "، عمالبر سیستم

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



35 
 

ور حول اهداف کنترلی ماهیت،زمان و میران آزمونهای حسابرسی قابل درک نمی باشد اگرچه مدارک مذک

کلیدی شکل گرفته است.سواالت تفصیلی در پرسشنامه کنترل داخلی یا موارد مندرج در چک لسیت 

مبتنی بر سیستم است و درنتیجه ،رابطه مستقیمی بین مالحظات تجاری و آزمونهای  "ارزیابی تماما

حوه عمل حسابرسی تعبیه شده حسابرسی برقرار نمی شود. در حسابرسی مبتنی بر ریسک ،این رابطه در ن

است زیرا مالحظات تجاری یا محیطی،شواهدی را در مورد سطح ریسک ذاتی به دست می دهد که باید در 

 ارزیابی ریسک حسابرسی برای هر هدف کنترلی مورد توجه قرار گیرد .

 کاربرد روشهای بررسي تحليلي -2
بررسی تحلیلی اعمال آن به اطالعات در  استفاده اصلی از روشهای در حسابرسی مبتنی بر سیستم 

دسترس در مرحله برنامه ریزی و در مرحلع بررسی نهایی صورتهای مالی است. بدیسی است کاربرد این 

روشها به شرح فوق جهت کسب درک صحیحی از وضعیت مالی صاحبکار است.در حسابرسی مبتنی بر 

 می شود که عبارت است از: ریسک کاربرد روشهای بررسی تحلیلی دو قدم جلوتر برده

 کاربرد گسترده روشهای بررسی تحلیلی  در مورد هر هدف کنترلی کلیدی به هنگام ارزیابی ریسک. -الف

 کاربرد گسترده روشهای بررسی  تحلیلی به عنوان بخشی از آزمونهای حسابرسی. -ب

 ارزیابي سيستم -3
ارزیابی سیستم در هر دو روش مشترک استاما تفاوتی در نحوه تاکید موضوع وجود دارد. در حالیکه  

چک لیست ارزیابی کنترلها در روش حسابرسی مبتنی بر سیستم حسابرس را از کنترلها و نقاط ضعف 

تنی بر سیستم اگاه میکند ومنجر به آزمونهایی می شود که متکی بر سیستم استفدر روش حسابرسی مب

ریسکفهر هدف کلی کلیدی نه تنها با سیستم بلکه با مالحظات تجاری و بررسی های تحلیلی پیوند می 

مبتنی بر سیستم نیست.بطور مثال برای یک  "خورد که در نتیجه آزمون هایی که طراحی می شوند  لزوما

بتنی بر سیستم انتظار هدف کنترلی کلیدی  در مورد کفایت روسهای حقوق و دستمزدفاز روش حسابرسی م

می رود آزمونهایی در مورد اثر بخشی کنترلهای مربوط به حقوق و دستمزد ارائه کند ما در روش حسابرسی 

مبتنی بر ریسک ف مالحظات تجاری و اطالعات ناشی  از اجرای روشهای بررسی تحلیلی مد نظر قرار 

 ای تحلیلی طراحی و اجرا نمود.میگیرد و در این روش می توان آزمونهایی مبتنی بر بررسی ه

نمود. در حسابرسی  با توجه مراتب فوق ، می توان تفتوت دو روش را در موضوع مورد ارزیابی  خالصه

،پرسشنامه یا چک لیست ارزیابی بدون شک  متمرکز بر ارزیابس سیستم برای هر هدف مبتنی بر سیستم

تنداست به کار گرفته می شود که اثر کنترل کلیدی است.لیکن در حسابرسی مبتنی بر ریسک ،مس

مالحظات تجاری و اطالعات حاصل از کاربرد روشهای بررسی تحلیلی را مد نظر قرار می دهدو ریسک هر 

هدف کنترل کلیدی را ارزیابی می کند. بدین ترتیب ماهیت و میزان آزمونهای حاصل از کاربرد این دو روش 
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حسابرسی مبتنی بر سیستم در ایجاد شواهد حسابرسی به عنوان  باید متفاوت باشد.این بدان معنانیست که

پشتوانه اظهار نظر حسابرس نقص دارد بلکه معنایش این ایت که حسابرسی مبتنی بر ریسک روش به هم 

 پیویسته را به کار می گیرد که تنها برارزیابی سیستم در طراحی آزمونهای حسابرسی تمرز ندارد.

 بخش سوم
 سابرسياهمييت و ریسک ح

 مقدمه
در مورد مفهوم اهمییت محافل حرفه ای در سطح جهان اغلب رهنمودها یا استانداردهایی انتشارداده اند. 

را تشریح کرده اند. با توجه به حیاتی بودن درک  "ریسک حسابرسی "و  "اهمییت "و از جمله ارتباط 

اهمییت و ریسک "به موضوع  صحیح این ارتباط  در حسابرسی مبتنی بر ریسک ،این بخش از مقاله

 اختصاص یافته است. "حسابرسی 

در ارتباط با کاربرد اطالعات توسط استفاده کننده صورتهای مالی مفهوم پیدا می "اهمییت  " "اصوال

کند.بر این اساس ، اطالعاتی دارای اهمییت است که حذف یا ارائه نادرست آن بتواند بر تصمیمات اقتصادی 

از صورتهای مالی تاثیر گذارد.به تبع این تعریف در حسابرسی نیز اهمییت یک موضوع به  استفاده کنندگان 

قضاوت حسابرس در مورد نیازهاس یک فرد منطقی که بر صورتهای مالی اتکا می کند ، بستگی دارد.این 

حسابرسی قضاوت شامل ارزیابی مبالغ  یا ماهیت و کیفیت  حذف یا ارائه نادرست اطالعات است.رهنمودهای 

 صادره محافل حرفه ای  بین المللی  در ارتباط  با اهمییت بر موارد زیر اتفاق نظر دارد :

برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی باید به گونه ای انجام شود که انتظار معقولی جهت کشف  -الف

جنبه های کمی و  تحریفهای با اهمییت وجود داشته باشد.قضاوت حسابرس در مورد اهمییت ، معطوف به

 کیفی اطالعات دارد.

حسابرس باید در ارزیابس جنبه کیفی و ماهیت یک موضوع دقت کافی به خرج دهد زیرا گاه -ب

 ،اشتباهات از لحاظ مقداری کوچک ،اثری با اهمییت بر اطالعات مالی دارد.

 حسابرس باید در موارد زیر مفهوم اهمییت را مد نظر قرار دهد: -ج

 هیت،زمان و میزان آزمونهای حسابرسی .در تعیین ما -1

ارزیابی اثر تحریف بز اندازه گیری و طبقه بندی حسابها همراه با تعیین کفایت ارائه و افشای  -2

 اطالعات مالی.
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 با توجه به مراتب فوق می توان نتیجه گرفت که :

غاز اهمیت ،نقطه ای است اهمییت را اثر اطالعات بر استفاده کننده تعیین میکند .کف یا نقطه آ – "اوال

 که یک قلم اطالعات برای قضاوت یا تصمیم گیری یک فرد منطقی مهم تلقی میشود.

یکی از اهداف حسابرسی این است که حسابرس  در مقام یک فرد منطقی ، حسابها را مورد  – "ثانیا

ین ترتیب ، قضاوتهای رسیدگی قرار داده و از قضاوت خود جهت تعیین اهمییت موضوعات استفاده نماید. بد

مربوط به اهمییت ، بخشی از مجموعه قضاوتهایی است که حسابرس در مورد درست و منصفانه بودن تصویر 

 صورتهای مالی انجام می دهد .

قضاوتهای مربوط به اهمییت ، هم کمی وهم کیفی می باشد. جنبه کیفی اهمییت ، مشکلترین  – "ثالثا

 جنبه آن از لحاظ قضاوت است.

قضاوتهای مربوط  به اهمییت را باید هم در مرحله برنامه ریزی و هم در مرحله ارزیابی نهایی   – "رابعا

فرآیند حسابرسی انجام داد. در عمل نمیتوان همه موارد تحریف را که از لحاظ کیفی مهم هستند ، کشف 

ای کمی است. با این حال، نمود زیرا رهنمودهای عملی  در مورد برنامه ریزی بیشتر معطوف به تحریف ه

حسابرس باید قضاوت خویش را در شناخت زمینه های مهم تحریف کیفی احتمالی به کار گیرد تا شواهدی 

 در مورد وجود احتمال چنبن تحریفهایی کسب کند.

 استفاده از مفهوم اهمييت توسط حسابدار و حسابرس
ازین مفهوم استفاده می کنند .جدول زیر هر یک از دو گروه حسابداران و حسابرسان به دالیل خاصی 

 راههای استفاده  از اهمییت توسط حسابدار ئو حسابرس را نشان می دهد :

 راههای استفاده از اهمييت توسط  حسابدار و حسابرس
 توسط حسابرس توسط حسابداری

 در نشانه گیری تالش حسابرسی  _دراعمال استانداردهای حسابداری-
 به جنبه های مهم                   

 در تصمیم گیری نسبت به ماهیت  _جهت حصول اطمینان از عدم درج   -
 و میزان کار حسابرسی  

 در طراحی نمونه های اماری      -مبالغ کوچک  در صورتهای مالی -  
 در تصمیم گیری نسبت به میزان اتکا _ 
   برسان داخلی                در تخمین تالش حسابداری و اداریبه حسا -

  در ارزیابی نیاز به استفاده از خدمات  _به تهیه صورتهای مالی
 ساالنه سایر متخصصین در جریان عملیات   

  حسابرسی                                
 در ارزیابی اشتباهات کشف  _

 شده درجریان عملیات حسابرسی          

 در صدور گزارشات غیر مقبول        -
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 اهميت در برنامه ریزی حسابرسي
در برخورد با موضوع اهمیت،حسابرسان در مرحله برنامه ریزی حسابرسی،معیارهای کلی اتخاذ می نمایند 

تا بتوانند این انتظار معقول از عملیات حسابرسی یعنی کلیه اشباهات بااهمیت راجامه عمل بپوشانند.در 

برنامه ریزی حسابرس بیشتر بر اهمیت کمی مبالغ تکیه دارد زیرا در این مرحله هنوز اشتباهاتی  مرحله

 کشف نشده است تا بتوان اهمیت کیفی آن را تعیین کرد.

 اهميت در سطح کلي
حسابرس باید در ابتدا در سطح صورتهای مالی یک معیار کلی برای اهمیت در نظر بگیرد. این معیار  

درصدی از یک رقم پایه است. جدول زیر ارقام پایه و درصدهای معمول مربوط به آنها ) یعنی  "کلی معموال

 کف اهمیت یا نقطه آغاز اهمیت کمی ( را نمایش دهد :

 کف اهميت )درصدی از رقم پایه(  رقم پایه

 % 2/1        فروش                                                                                

 %2سود ناویژه                                                                                      

 %5سود قبل از مالیات                                                                            

 %2/1                                               جمع داراییها                                   

 %1جمع حقوق صاحبان سهام                                                                   

معمولترین رقم پایه که مورد استفاده قرار می گیرد ، سود قبل از مالیلت است. بنا براین اگر شرکتی یک 

. ار آنحاییکه سود سال به ریال است 510111شته باشد، کف اهمیت برای آن شرکت میلیون ریال سود دا

ت وجود تعدیالت احتمالی سال تغییر میکند و در مرحله برنامه ریزی ، سود قطعی قبل از مالیات  به عل

  ، قابل تعیین نیست، اغلب حسابرسان، متوسط سود چند یال قبل یا فروش  و یا سود ناخالص راحسابرسان

، پایه قرار دادن فروش یا سود ناخالص مبنای یکنواختی ند. مع هذامالک تعیین کف اهمیت قرار می ده

جهت قضاوتهای مربوط به اهمیت بین حسابرسس های مختلف به دست نمی دهد زیرا مبلغ فروش یا سود 

قو پایه مورد استفاده قرار ناخالص بین صنایع مختلف نوسان زیادی دارد. داراییها و بدهیییا زمانی به عنوان ر

موضوع افشای جداگانه یک قلم یا  "می کیرند که قلم مورد نظر تاثیر بر سود واحد تجاری نداشته باشد )مثال

 نیاز به افشای رویه حسابداری مربوط به یک قلم (

برخی حسابرسان ، اهمیت کلی )اهمیت در سطح صورتهای مالی( را بین عناصر تشکیل دهنده آن 

ن می کنند،و در این سرشکن کردن ،اندازه نسبی عناصر و ریسک ذاتی نسبی آن ها را در نظر می سرشک

ریال در نظر گرفته  510111گیرند. به عنوان مثال، فرض کنید برای شرکت معینی اهمیت کلی در سطح 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



39 
 

میلیون  3 شود که بر پایه سود تعیین شده است.این شرکت سه نوع دارایی که ازش دفتری هر یک از آنها

ریال است در اختیار دارد. حسابرس ممکن است سطح اهمیت کلی فوق را که در سطح صورتهای مالی 

 تععین شده به نحو ریز بین سه دارایی مورد اشاره سرشکن کند :

 ریال   110111دارایی ثابت              

 ریال   210111موجودی مواد و کاال    

 ریال   210111بدهکاران                 

 ریال   510111سطح اهمیت کلی        

 

سرشکن کردن سطح اهمیت کلی بین اجزای تشکیل دهنده رقم پایه بر مبنای قضاوت شخصی حسابرس 

در مورد ریسک ذاتی داراییها )یعنی احتمال تاثیر این سه دارایی بر تحریف سود (انجام می شود. پس از 

ز لحاظ کمی باالتر از سطح اهمیت باشد ، بایستی برای آزمون حسابرسی تعیین سطح اهمیت  هر قلمی که ا

 به صورت نمونه گیری مورد آزمون قرار می گیرد. "انتخاب شود .سایر اقالم جامعه آماری معموال 

با پیشرفت کار حسلبرسی ، سطح اهمیت باید مورد بررسی مستمر قرار گیرد. به دالیل زیر ممکن است 

 اهمیت تعیین شده قبلی پیش آید : تغییراتی در سطح

 تغيير در مانده حسابها :-1
این مساله زمانییش می آید که مالحظات مربوط به اهمیت بر مبنای پیش نویس صورتهای مالی یا 

برآوردهای اولیه بوده و برخی از عناصر حسابرسی مثل موجودی ها و بدهکاران قبل ازپایان سال مالی )قبل 

حسابها (مورد رسیدگی قرار گرفته و یا اینکه در جریان عملیات حسابرسی اشتباهات  از قطعی شدن مانده

مهمی کشف شده باشد این گونه تغغیرات در مانده حسابها موجب تغییر در سطح اهمیت کلی و یا سطح 

 اهمیت عناصر حسابرسی می شود.

مده و عامل آن خرجی تغییرات در ریسک کنترلی یا ریسک ذاتی که طی عملیات حسابرسی پیش آ-2

 بوده است.

 تغییرات در ریسک کترلی یا ذاتی که ناشی از ارزیابی علت اشتباهات کشف شده می باشد. -3

در مرحله نهایی حسابرسی نیز مالحظات اهمیت نقش اساسی ایفا می کند. تهیه صورت نکات عمده 

 باشد.حسابرسی و نحوه اظهار نظر حسابرس مستلزم کاربرد مفهوم اهمیت می 
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برخی حسابرسان، اهمیت کلی )اهمیت در سطح صورتهای مالی( را بین عناصر تشکیل دهنده آن 

سرشکن می کنند. و در این سرشکن کردن، اندازه نسبی عناصر و ریسک ذاتی نسبی آنها را در نظر می 

فته شود ریال درنظرگر 51111گیرند. بعنوان مثال، فرض کنید برای شرکت معینی، اهمیت کلی درسطح 

ملیون ریال  3که برپایه سود تعیین شده است. این شرکت سه نوع دارایی که ارزش دفتری هر یک از آنها 

است در اختیار دارد. حسابرس ممکن است سطح اهمیت کلی فوق را که در سطح صورتهای مالی تعیین 

 شده بنحو ریز بین سه دارایی مورد اشاره سرشکن کند:

 

اهمیت کلی  بین اجزای تشکیل دهنده رقم  پایه بر مبنای قضاوت شخصی سرشکن  کردن  سطح 

حسابرس درمورد ریسک ذاتی دارائیها )یعنی احتمال تاثیر این سه دارایی برتحریف سود( انجام می شود. 

پس از تعیین سطح اهمیت، هرقلمی که از لحاظ  کمی باال ترازسطح اهمیت باشد، بایستی برای آزمون 

خاب شود. سایراقالم جامعه آماری مربوط  معموالً به صورت نمونه گیری مورد آزمون قرار می حسابرسی انت

گیرد. با پیشرفت کار حسابرسی، سطح اهمیت باید مورد برسی مستمر قرار گیرد. بدالیل زیرممکن است 

 تغییراتی درسطح اهمیت تعیین شده قبلی پیش آید:

نی پیش می آید که مالحظات مربوط  به اهمیت بر مبنای  تغییر در مانده حسابها : این مساله زما (1

پیش نویس صورتهای مالی یا برآوردهای اولیه  بوده و برخی ازعناصر حسابرسی مثل موجودیها  و 

بدهکاران قبل از پایان سال مالی )قبل از قطعی شدن مانده این حسابها( مورد رسیدگی قرارگرفته و 

سی، اشتباهات مهمی کشف شده  باشد. اینگونه تغییرات درمانده یا اینکه درجریان عملیات حسابر

 حسابها موجب تغییر در سطح اهمیت کلی و یا سطح اهمیت عناصرحسابرسی می شود.

تغییرات درریسک کنترلی یا ریسک ذاتی که طی عملیات حسابرسی  پیش آمده وعامل آن خارجی  (2

 بوده است.

تغییرات در ریسک  کنترلی  یا ریسک ذاتی  که  ناشی از ارزیابی  علت اشتباهات کشف شده می  (3

 باشد. 
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در مراحل نهایی حسابرسی نیز مالحظات اهمیت  نقش  اساسی  ایفا  می کند. تهیه  صورت نکات عمده  

 حسابرسی  و نحوه اظها ر نظر حسابرسی  مستلزم کاربرد مفهوم اهمیت می باشد.

 ه اهميت و ریسک حسابرسيرابط

رابطه ای معکوس وجود دارد. اگرکف اهمیت افزایش یابد ریسک « اهمیت»و « ریسک حسابرسی»بین 

حسابرسی  کاهش پیدامی کندوبعکس.برای روشن شدن مطلب،پذیرش نادرست )یعنی ریسک ارائه گزارش 

نظرمی گیریم. اگر سطح اهمیت مقبول درمواردیکه حسابها تصویری درست ومنصفانه نشان نمی دهد( را در

را باال ببریم،احتمال کمتری وجود دارد که اظهارنظرحسابرس نامناسب باشد. فرض کنید که حسابرس ابتدا  

می پذیرد. به   %5کف اهمیت را درسطح  یک میلیون ریال  قرار می دهد و ریسک حسابرسی را درسطح 

ریفهای یک میلیون ریالی و باالتر کشف شود. اطمینان است که همه تح %45عبارت دیگر وی بدنبال 

حسابرس کارش را برهمین  مبنا انجام می دهد ولی  متعاقباً   نتیجه می گیرد  که  کف اهمیت می توانست 

میلیون ریال باشد. در نتیجه  وی اکنون اطمینان  بیشتری ) یعنی ریسک کمتری ( نسبت  به آنچه   2/1

میلیون ریالی وباالتر ازآنرمی تواند کشف 2/1چرا که با اطمنان بیشتری تحریفهای قبالً  مورد لزوم  بود  دارد 

 کند. بدین ترتیب رابطه معکوس بین  ریسک  حسابرسی   و اهمیت وجود دارد. 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



42 
 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



43 
 

 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



44 
 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



45 
 

 

 

 

 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



46 
 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



47 
 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



48 
 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



49 
 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



51 
 

 عملکرد مدیریت حسابرسي

دو بخش اساسی تقسیم کرده اند.  در دنیای  صنعتی امروز، موسسات بزرگ حسابرسی، سازمان خود را به

یک بخش به نام حسابرسی مالی و بخش  دیگر  وبخش دیگر حسابرسی عملکرد با حسابرسی مالی همه 

آشنایی دارند وسالهاست که درایران این  کارانجام می شود. اما بعد تاره یاحسابرسی عملکرد، دردنیا هم 

نظر از سازمانهای بسیار انگشت شماریکه با ایده آشنا  نسبتاً جدید و در کشور ایران خیلی جدید است.صرف

هستند ودر چارتهای سازمانی خود چنین چیزهایی را پیش بینی کرده اند، بقیه  جاها صحبت زیادی ارآن 

نیست. خالصه کالم این است که حسابرسی  مالی فقط آنچه را  که انجام شده برسی می کند که طبق 

سابداری به درستی انجام  شده  باشد، درصورتی   که کیفیت تصمیمات را ضوابط و اصول پذیرفته شده ح

 مورد سؤال  قرار نمی دهد یا کمتر مورد سؤال  قرار می دهد.

در حسابداری هرنوع هزینه ای را اندازه گیری می کنند،اما هرگز هزینه فرصت از دست رفته را اندازه 

حوراست که چه هزینه های فرصت ازدست رفته ای  گیری نمی کنند. کار حسابرسی عملکرد حول این م

وجود دارد. چگونه می شود آنها را کم کرد یا درصورت امکان درحد ایده آل به صفر رساند.تمام کار حول این 

محور متمرکز است. درشروع کار،برای مشاهده جایگاه حسابرسی عملکرد مدیریت درساختارکلی 

استفاده می شود.در سمت چپ این نمودار وظایفی 1نمودار شماره سازمانها،علی الخصوص کنترل داخلی از

ذکرشده اند که اصوالً جزء هرسیستم  داخلی، است. مثالً، تعیین ساختارو سلسله مراتب سازمان،تعریف 

وظایف،مسئولیت واختیارات، سیستم اطالعات مدیریت،سیستم اطالعات حسابداری،سیستم ارزیابی 

تارگزارشگری، پیش بینی  موانع داخلی وتفکیک وظایف ناسارگار،ترح ریزی و وحسابرسی داخلی،تعیین ساخ

 بودجه بندی و باالخره هدایت فعالیتها به سوی اهداف سازمان.
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مجموعه ای که درسمت چپ این نمودار مالحظه می گردد. سا ختارکنترل داخلی درهرسازمان پیشرفته 

ارگرفته،مربوط به بحث سیستم ارزیابی وحسابرسی داخلی است.ازاین  وظایف،آن قسمتی که درداخل کادرقر

است.دراینجا برای این ازحسابرسی داخلی صحبت می شود که حسابرسی عملکرد مدیریت رسماً ازداخل 

سازمانها شروع می شود،ولی معنی آن این نیست که حسابرسان مستقل چنین کاری را انجام ندهند. 

یب کارتفکیک حسابرسی مالی وحسابرسی عملکرد را انجام داده مؤسسات حسابرسیبزرگ هم به همین ترت

اند.اما اینجا تاکید برحسابرسی  داخلی شده است. دراین نمودارمشاهده می شود که دوشاخه ازاین جداشده 

است:حسابرسی مالی وحسابرسی عملکرد مدیریت. به دوبخش اساسی تقسیم شده است:حسابرسی مدیریت 

ش دیگرحسابرسی برنامه.قسمتی که مربوط به حسابرسی مدیریت است در واقع یاحسابرسى عملیاتى وبخ

کارآیی را اندازه گیری می کند. دراینجا فقط راجع به کارآیی صحبت می شود نه دستیابی یا عدم دستیابی 

به هدفها.صحبت این است که کاری که انجام شده آیا با کمترین هزینه انجام شده یا احتماالًبا کمترین 

زینه انجام نشده است.معنای کارآیی همین است.ممکن است فردی بسیارکارآمد باشد ولی درحین حال به ه

هدفهایش دستیابی پیدا نکند.خیلی از سازمانهای دولتی این کار را می کنند. یعنی هزینه ها را پایین می 

با اندازه گیری کارآیی و این اورند درحالی که به هدفها هم دستیابی پیدا نمی کنند.حسابرسی مدیریت بیشتر

که آیا دراینجا هزینه فرصت از دست رفته وجود داشته یا نداشته، سروکار دارد.از نظر دستیابی به هدفها،در 

حسابرسی برنامه این کار انجام می شود که اثر بخشی را اندازه گیری می کنند.یعنی اگر مدیریت کار و 
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د،همکارآیی دارد وهم اثر بخشی.یعنی هم به هدفهایش دستیابی وظایف خود را به درستی انجام داده باش

 پیدا کرده وهم با کمترین هزینه ممکن این کار را کرده است.

در حسابرسی عملکرد مدیریت،هدف این است که هزینه فرصت از دست رفته به کمترین سطح یا میزان 

ر مدیریت قرار گرفته،به بهترین شکل از آنها آن رسانده شود،یعنی کارآیی باال برود.این منابعی که در اختیا

 استفاده شود وفعالیتها به سوی هدفهای سازمان هدایت شود.

، در واقع تالش این است که جایگاه حسابرسی عملکرد مدیریت را در ساختار کلی، 1در نمودار شماره

 بخصوص در ساختار کنترلهای داخلی نشان بدهد.

 یریت چه وظایف و مسئوليتي قائل هستند؟امروزه برای حسابرسي عملکرد مد

 می توان مسئولیت هدفهای حسابرسی عملکرد مدیریت را فهرست وار به این ترتیب مطرح نمود:

برسی و ارزیابی قابلیت اتکای سوابق،مدارک و اطالعات کتبی،اعم از اطالعات مالی و اطالعات  (1

باشد تا حسابرسی عملکرد مدیریت هم عملیاتی. در یک سازمان،سیستم اطالعات باید وجود داشته 

بتواند کار خود را انجام بدهد. پس اولین ماموریت در حسابرسی عملکرد،ارزیابی خود این 

سیستمهای اطالعات است.آیا اطالعات درست وارد این سیستمها میشود؟درست پردازش می گردد 

 درست در اختیار مدیران یا تصمیم گیرندگان قرار می گیرد یا خیر؟

تعیین اینکه آیا قوانین،مقررات،طرحها،سیاستها،خط مشی ها و روشهای مصوب مدیریت توسط  (2

واحدهای عملیاتی یا کارکنان سازمان به درستی اجرا و پیگیری شده است یا خیر؟ البته اجرای 

مقررات یا خط مشی ها هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای رسیدن به هدفها. اما در عین حال 

مأموریتهای حسابرسی عملکرد این است که این خط مشی ها،سیاستها و مقرراتی که یکی از 

گذاشته شده آیا به درستی اجرا می شود یا خیر؟ ) البته این مأموریتها،سلسله مراتب خود را دارد. 

 مرحله به مرحله که حسابرسی عملکرد جلو می رود،به این می رسد که...(

ابع خود بنحوی اقتصادی و کارآمد استفاده واز آن محافظت کرده آیا سازمان مورد رسیدگی از من (3

است یا خیر؟ ایده کار حسابرسی مدیریت یعنی اندازه گیری کارآیی این است که آیا از منابعی که 

 در اختیار مدیریت است، به نحوی کارآمد و اقتصادی استفاده شده است یا خیر؟

انتظار یا هدفهای برنامه ها و تعیین این که آیا راه حلهای  اندازه گیری میزان دستیابی به نتایج مورد (4

دیگری که با صرف هزینه کمتر نیز به تحصیل نتایج مورد انتظار بیانجامد، مورد توجه قرار گرفته 

است یا خیر؟درحقیقت حسابرسی عملکرد،اثر بخشی یا میزان دستیابی به هدفها را مورد سنجش 

 قرار می دهد.
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ارزیابیها و نتیجه گیریهای حسابرسی همراه با شواهد کافی و پیشنهادات اطالعی گزارش مشاهدات،  (5

 به اشخاص ثالث یعنی اشخاص ذینفع است.

نکته بسیار مهمی که در مورد مراحل فوق باید گفت این است که حسابرس عملکرد در صورتی در کار 

ران انجام دهد. مسئله ایرادگیری، خود موفقیت حاصل می کند که این کار را در واقع برای کمک به مدی

اشکال گیری یا گزارش جزئیات اشکال به مقامات باالتر نیست. به طور مثال،حسابرسی عملکرد مدیریت را به 

یک سیستم لوله کشی داخلی ساختمان تشبیه می کنند. سیستم لوله کشی داخلی ساختمان بسیار با 

ی توان به راحتی در ساختمان زندگی یا کار کرد. اهمیت است و بدون این سیستم لوله کشی مؤثر نم

مدیران می خواهند که این سیستم به خوبی عمل بکند. همیشه آب سرد و گرم درون لوله ها باشد. ولی 

بدون تردید هیچکس،هیچوقت عالقه ندارد که هر روز به او گزارش بدهند که یک جای سیستم لوله کشی 

به همان سیستم لوله کشی تشبیه میکند. میگویند که مدیران میخواهند ایراد دارد کار حسابرس عملکرد را 

که همه چیز مرتب کار کند.سازمان درست کار بکند.هزینه فرصت از دست رفته در سطح حد اقل 

باشد.مقررات و سیاست ها کال رعایت شده باشد و اهداف هدایت بشود.اما نمیخواهند که حسابرس عملکرد 

ن شکایت بکند و ایراد بگیرد معنای این حرف آن نیست که حسابرس عملکرد گزارش هر روز بیاید و از آ

ندهد ولی دادن گزارش ظوابط  خاص خودش را دارد.باید نواقص و ایرادات بدواً با مسئولین امر چک شده 

باشد. چه بسا که حسابرس عملکرد در برداشت های خود احتماال با اشتباه مواجه شده باشد ممکن است 

رداشت او درست نباشد. باید یافته های خود را با مسئولین چک کند.در خیلی از جا ها این اشکاالت به ب

سرعت قابل رفع است. مسولئین این اشکاالت را رفع می کنند. در این صورت لزومی ندارد که این موارد  در 

که الزم است به مدیریت گزارش حسابرسی ذکر شده باشد. گزارش به موارد بسیار مهمی خالصه می شود 

سطح باال یا اشخاص ثالث اشخاص ذینفعی که حتی بیرون از سازمان در مجمع عمومی هیئت مدیره یا هر 

جای باالتری هستند گزارش میشود این موارد باید قبال با مدیرانمسئول چک شده باشد و مهمتر از همه راه 

حسابرس عملکرد تنها به ذکر اشکاالت اکتفا حل اصالحی هم همراهش پیشنهاد بشود. به عبارت دیگر 

نمیکند.اگر اشکالی را مطرح کرد برای بهبود کار یا رفع اشکال بالفاصله پیشنهادی به دنبال آن می آورد و 

حتما باید ذکر شده باشد که این موضوع با مدیر مسئول در میان گذاشته و هماهنگ شده است. اگر احتماال 

ف نظر چه  بوده است.به عبارت دیگر اشخاصی که گزارش حسابرس عملکرد را هماهنگ نشده موارد اختال

می گیرند در واقع باید این طور فکر بکنند که بررسیهای کافی شده شواهد کافی پشتوانه این اظهار نظر ها 

قط هست و راه حل بهبود هم ارائه شده و در اغلب موارد مدیران مسئول اجرائی هم با آن موافقت دارند و ف

از نظر استحظار و تصمیم گیری رده باال پیشنهاد می شود. در این صورت مدیران به پرسنل حسابرس 

عملکرد به عنوان یک عده آدمی که مزاحم کارشان هستند یا  می خواهند ار آنها ایراد بگیرند نگاه نمیکنند 

ازمان ها می توانند به سرعت بلکه به عنوان کمک برای انجام کارشان به آنها می نگرند و در اینصورت س
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پیشرفت بکنند زیرا بیشتر از طریق همین حسابرسی عملکرد است که مدیران به نواقص کارشان پی می برند 

و به موقع نسبت به رفع مشکالت اقدام می کنند و سازمان را همواره به طرف جلو نگاه می دارند. به زبان 

می دارند. هیچوقت سازمان نمیتواند راحت باشد.همیشه باید  خیلی عامیانه سازمان را روی انگشتهایش نگه

 در حال قدم رو باشد. همیشه باید در حال بررسی،ارزیابی،رفع مشکالت و حرکت به طرف جلو باشد.

 حسابرسي مدیریت )حسابرسي عملياتي(

ط، کافی و حسابرسی مدیریت عبارت است از طرح ریزی برای گرد آوری و ارزیابی اطالعات و شواهد مربو

مناسب توسط یک حسابرس مستقل در ارتباط با این هدف که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی، 

قوانین،مقررات، خط مشی ها، روش ها یا سایر استاندارد های مناسب را به منظور به کارگیری منابع زیر 

را کرده اند یا خیر؟ هدف به حسابرسی کنترل خود یه نحوی کارآمد و توجه پذیر مورد قبول قرار داده و اج

مدیریت، اندازه گیری کارایی است. یعنی ایا منابعی که در اختیار مدیر بوده، به نحوی کارآمد اقتصادی از آن 

استفاده شده است یا خیر؟ نکته دیگر این است که بحث ارزیابی توسط حسابرس مستقل انجام می گیرد یا 

این نیست که حتما حسابرسی مستقل به آن معنایی که ما می شناسیم خیر. منظور از حسابرسی مستقل 

باشد. این حسابرسی می تواند جر حسابرسی داخلی هم باشد.ولی باز هم آن حسابرس داخلی نسبت به آن 

عملیاتی که دارد حسابرسی می کند، استقالل دارد. به عبارت دیگر، می گویند اگر سازمانی بخواهد 

یریتش موفق باشد، باید جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی را هر چه ممکن است باالتر حسابرسی عملکرد مد

ببرد. یعنی اینها از مدیران عملیاتی مستقل باشند و حیطه کارشان را هر چه وسیع تر بکنند، بهتر است.پس 

حسابرسی  حسابرسی مدیریت در اینجا، اگر در داخل سازمان هم باشد،در هر حال نسبت به آن عملیاتی که

 می کند، باید استقالل داشته باشد.

 مراحل حسابرسي مدیریت

 بررسی مقدماتی (1

 بررسی و آزمون کنترلهای مدیریت )سیستم کنترل داخلی( (2

 رسیدگی های مشروح (3

 تهیه گزارش حسابرسی (4

، حسابرس را به سمتی هدایت می کنند که برای خودش یک هدف حسابرسی 2و1معموال اجرای مراحل 

د.نکته مهم این است که در حسابرسی عملکرد مدیریت، تالشهای حسابرس از پیش تعیین نشده انتخاب کن

است.حسابرس عملکرد بررسی می کند و دنبال مواردی می گردد که جایی برای بهبود و اصالح داشته باشد 
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. اگر الزم باشد و در پایان، پیشنهاد اصالحی را ارائه می کند.دامنه حسابرسی عملکرد هیچ حد و مرزی ندارد

خود مدیر را هم مورد ارزیابی قرار می دهد. حسابرسان عملکرد مدیریت از چنان تخصص و تجربه باالیی 

 برخوردار هستند که صالحیت انجام این کار را دارند.

با اجرای برسی مقدماتی و آزمون کنترلهای مدیریت، حسابرس با سازمان و وظایف آن اشنا شده و هدف 

 ود را انتخاب می کند.حسابرسی خ

 هدف حسابرسي

هدف حسابرسی با مفاهیمی نظیر یک موضوع بصری، اثبات یک قضیه، پاسخ به یک سوال، اثبات یک 

فرضیه یا تایید اظهار نظر ارتباط دارد. یعنی هر چیزی به نظر حسابرس برسد که این نیاز به بررسی دارد و 

داد می تواند به عنوان هدف حسابرسی انتخاب شود. منتهی روی آن میشود پیشنهادی برای بهبود و اصالح 

هر چه به عنوان هدف حسابرسی انتخاب شود، حتما باید سه جزء قابل تفکیک داشته باشد که این سه جزء 

 قابل تفکیک عبارتند از :

شامل استاندارد یا استاندارد هایی است که برای ارزیابی عملیات مورد توجه قرار می گیرد. این  –ظوابط  (1

ظوابط یا قبال در سازمان وجود دارد یا مواردی هم هست که وجود ندارد. حسابرس با بررسی های خودش 

تاندارد هایی است که این ظوابط را به وجود می آورد بنابراین اولین جزء این هدف حسابرسی، ظوابط یا اس

 ما کار را با کمک آن می خواهیم ارزیابی کنیم.

معرف اعمال مدیریت یا کارکنان سازمان مورد رسیدگی است که با ضوابط مقایسه می شود.به عبارت  –علل  (2

یعنی علل، واقعیت است. این حقیقت یا واقعیت که گاهی  2یعنی ظوابط، حقیقت است و بند  1دیگر، بند 

روزمره به جای هم بکار می روند، در واقع معنای جداگانه ای دارند. حقیقت آن چیزی است که باید  در زبان

باشد و واقعیت آن چیزی است که عمال هست و چه قدر خوب است که این دو بر هم منطبق باشند. در 

)یعنی علل به حسابرسی عملکرد در واقع کوشش می شود که این واقعیت ها تا سر حد امکان به آن حقایق 

 وابط (، نزدیک شوند.ض

نتایج حاصل از اعمال مدیریت یا کارکنان سازمان است که حتی االمکان به طور کمی بیان می  –معلول   (3

میلیون ریال  Aگردد. مثال این تصمیمی که در این مورد گفته شده یا این کارهایی که انجام شده، منجر به 

میلیون ریال درآمد کمتر شده است.حسابرس عملکرد سعی می کند نتایج کار را به  Bهزینه بیشتر یا 

 صورت کمی با عدد و رقم بیان کند.

که منجر به انتخاب «  آزمون کنترلهای مدیریت»و مرحله دوم «  بررسی مقدماتی»پس از مرحله اول 

رسیدگی های »دی یعنی هدف حسابرسی می شود، خود به خود حسابرسی آماده است که به مرحله بع

 برود.«  مشروح
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 رسيدگي های مشروح

در رسیدگی های مشروح که بیشتر از طریق اجرای آزمونهای محتوا انجام میگیرد، کما بیش شبیه همان 

 رسیدگی های مشروح  حسابرسی مالی است. حسابرس سعی می کند:

عیین شده خودش در رابطه با این که شواهد کافی، مربوط با مسئولیت و مناسب را درباره هدف حسابرسی ت (1

آیا مدیریت یا کارکنان سازمان عملیات منطبق با استاندارذ های قابل قبول به طور کارآمد یا توجیه پذیر را 

 اجرا کرده اند یا خیر،گردآوری کند.

 شواهد گردآوری شده برای ارزیابی، تصمیم، نتیجه گیری و ارائه اظهار نظر تکاپو می کند یا خیر. (2

شواهد منضم به گزارش حسابرسی برای پشتیبانی از نتیجه گیری ها و پیشنهادات اصالحی کافی است یا   (3

 خیر.

 شواهد حسابرسي

حسابرس عملکرد وقتی گزارش می دهد، برای هر نتیجه گیری یا اظهار نظرش باید شواهد کافی ضمیمه 

ه این نتیجه گیریها درست است کرده باشد. شواهدی که شخص مطالعه کننده گزارش را قانع بکند ک

 وییشنهادات ارائه شده هم با مدارک و شواهد کافی پشتیبانی بشود.

 انواع شواهد

شواهد تحلیلی. شواهدی که وجود خارجی دارند و می توانند مبنای نتیجه گیری باشند و به اصطالح  –الف 

ان به کمک آنها به نتایجی رسید، محصول ذهن فرد نیست. شواهدی را که وجود خارجی داشته باشند و بتو

 اصطالحاً  شواهد تحلیلی می گویند.

 شواهد مستقیم. شواهدی هستند که مبتنی بر پاسخهای رسمی هستند.  -ب

شواهد غیر مستقیم. اطالعاتی است که حسابرس می تواند از منابع مختلف بطور پراکنده گردآوری بکند  -ج

 دهد.واین را کمک شواهد مستقیم خودش قرار 

شواهد اولیه و شواهد ثانویه. شواهد اولیه معموالً اصل مدارک هستند و شواهد ثانویه مثل کپی یا  -د

 فوتوکپی شواهد اولیه می باشند.

شواهد فوق شواهدی هستند که حسابرس عملکرد می تواند با آنها سر و کار داشته باشد که گرد آوری 

می شود باید کیفیت و قابلیت اتکای الزم را داشته باشد.یعنی باید مربوط، با اهمیت، مناسب، قابل اتکاء 
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د از منابع قابل اتکاء وکافی باشد که معنای هر یک از این اصطالحات در خودش مستتر است. شواهد بای

گردآوری شده باشد تا بتوانند مناسب تلقی شوند و برای نتیجه گیری کافی باشند. این شواهد را از چه 

 منابعی می توان بدست آورد؟

 منابع شواهد حسابرسي

شواهد مشاهده ای. شواهدی هستند که حسابرس خودش از روی مدارک یا مشاهده عملیات بدست  –الف 

 می آورد.

شواهد تصدیقی. شواهدی هستند که حسابرس می تواند از طریق مساحبه شخصی یا از طریق  –ب 

 درخواست تاییدیه یا مکاتبه کتبی بدست آورد.

شواهد ثبتی. شواهد می توانند  ثبتی باشند، چه در مدارک دستی و چه در مدارک کامپیوتری.  –ج 

 محیط های کامپیوتری گردآوری می کند. حسابرس عملکرد مدیریت بسیاری از شواهد خود را در

شواهد نمونه گیری آماری. شواهدی که از طریق نمونه گیری آماری بدست می آیند. هیچ حسابرسی،  –د 

امروزه به دنبال و مطالعه کل جامعه و حتی به دنبال  نمونه گیری های قضاوتی هم نیست بلکه نمونه گیری 

 آماری و به کمک برنامه های کامپیوتری بدست می اورد. ها را از طریق استفاده از تکنیک های

 حسابرسي برنامه چيست؟

حسابرسی برنامه عبارت است از : طرح ریزی برای گردآوری و ارزیابی اطالعات و شواهد مربوط، کافی و 

مناسب توسط یک حسابرس مستقل، در ارتباط با این هدف که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی، 

استاندارد های مناسب را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار که همان هدف های برنامه است، به نحوی 

اثربخش مورد قبول قرار داده و اجرا کرده اند یا خیر، و باالخره اظهار و نظر، نتیجه گیری و گزارش به 

 بخشی.شخص ثالث همراه با شواهد کافی و پیشنهادات اصالحی در زمینه بهبود اثر 

 مباحث فوق را می توان به صورت نمودار نشان داد. )صفحه بعد( 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



58 
 

 

 

 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



59 
 

 (يداخل يحسابرس یفصل سوم )گزارشگر
 یگزارشگر یاهداف اساس -1

 یگزارشگر یاستاندارها -2

 گزارش خوب کی -3

 ویژگی های یک گزارش خوب -1-3

 اهمیت -2-3

 سودمندی و به موقع بودن -3-3

 صحت و کفایت مدارک و مستندات -4-3

 قابلیت متقاعد ساختن -5-3

 عینیت و قابلیت مشاهده -6-3

 وضوع و سادگی -7-3

 ایجاز -1-3

 لحن سازند هداشتن -4-3

 ساختار مناسب و مثبت نگری -11-3

 

 فصل چهارم )خطر حسابرسي(
 نحوه کلی حسابرسی صورتهای مالی -1

 برآورد خطر در مرحله برناهم ریزی حسابرسی -2

 ناشی از بررسیهای تحلیلی مقدماتیبرآورد خطر عدم کشف  -1-2

 برآورد خطر ذاتی -2-2

 برآورد اولیه از خطر کنترل -3-2

 برآورد اهمیت -4-2

 رابطه اهمیت و خطر خسابرسی -5-2

 تخصیص اهمیت -6-2

 تعیین خطر قابل پذیرش حسابرسی -7-2

 برآورد اولیه از خط عدم کشف -1-2

 خلی و برآورد خطر کنترل )نهایی(شناخت سیستم های حسابداری و کنترل دا -4-2

 تعیین خطر کنترل مانده حساب ها و گروه معامالت عمده -11-2

 برآورد خطر عدم کشف -11-2
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 ارزیابی نتایج -3

 طراحی، اجرا و ارزیابی نتایج آزمون های محتوا-1-3

 APRاجرای بررسی تحلیلی و تعیین  -2-3

 گروه معامالتطراحی و اجرای آزمون جزئیات مانده حساب و  -3-3

 ارزیابی نتایج حاصل از اجرای آزمون جزئیات -4-3

 فصل پنجم ) نمونه گيری آماری برای آزمون روش های کنترلي
 نمونه گیری در حسابرسی -1

 نمونه گیری از مستندات جهت آزمون کنترل ها -2

 مقایسه نمونه گیری آماری و غیرآماری -3

 نمونه گیری آماری -1-3

 رینمونه گیری غیر آما -2-3

 اندازه نمونه -4

 محاسبه اندازه نمونه -1-4

 اندازه جامعه -2-4

 ضریب انحراف مورد انتظار -3-4

 ضریب انحراف قابل تحمل -4-4

 سطح قابل قبول ریسک ارزیابی کمتر از واقع ریسک کنترل -5-4

 انتخاب -5

 انتخاب نمونه -1-5

 جدول اعدا تصادفی -2-5

 نمونه گیری سیستماتیک -3-5

 نتایح نمونهارزیابی  -6

 خالصه مراحل کاربردی نمونه گیری بر مبنای صفت -7

 مثال جامع -1

 فصل ششم )نمونه گيری آماری برای انجام آزمون محتوا(
 مقدمه -1

 نمونه گیری بر مبنای متغیرها -2

 رویکرد نمونه گیری بر مبنای متغیرها -3

 محاسبه اندازه نمونه به روش میانگین هر واحد -4

 میانگین هر واحد -1-4

 اسبه اندازه نمونهمح -2-4
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 معادله محاسبه اندازه نمونه به روش میانگین هر واحد -3-4

 روش برآورد تفاضل -5

 برآورد تفاضل -1-5

 مراحل کاربرد روش برآورد تفاضل -2-5

 روش احتماالت متناسب با اندازه -6

 نمونه گیری به روش احتماالت متناسب با اندازه -1-6

 ش احتماالت متناسب با اندازهمراحل کاربرد نمونه گیری به رو -2-6

 مثال های تشریحی -7

 ست؟يچ يداخل يحسابرس

موجب شده است. که مدیران بنگاه های  در اغلب کشورها یو گسترش معامالت تجار یسازمان یدگیچیپ

واحد انتفاعی و غیرانتفاعی با توجه به مسئولیت خود در راستای دست یابی به اهداف سازمانی و به منظور 

حصول اطمینان از هدایت بهینه کلیه منابع، واحدی را به نام حسابرسی داخلی تشکیل دهند. حسابرسی 

ه منظور ارزیابی سایر کنترل های داخلی یک و ارائه پیشنهادات داخلی فعالیتی است که در یک سازمان ب

مناسب انجام می شود تا استفاده بهینه از منابع را امکان پذیر نماید. در حقیقت حسابرسی داخلی یک نوع 

 مشاوره مدیریتی است.

ی داخلی و کنترل سازمان با ارزیابی کنترل ها ساختار نفکیال یاز اجزا یکیبه عنوان  یداخل یحسابرس

کمک به مدیران سازمان ها در راستای ایفای هر چه مؤثرتر و کاراتر مسئولیت هایشان خدمات سودمندی به 

افراد درون سازمان به طور خاص و افراد برون سازمانی به طور عام ارائه می نمایند. مسئولیت این واحد 

است و نقش آن در هر سه جایگاه از اهمیت ارزیابی و بررسی کنترل های مالی، رعایتی و سرانجام عملیاتی 

 خاصی برخوردار است.

ارائه خدمات حسابرسی مالی، رعایت و عملیاتی با  ندیدر فرآ یداخل یحسابرس گاه،یاز سه جا کیهر  در

ارائه پیشنهاداتی عملی می تواند بالفعل و بالقوه در هر دو سطخ خرد و کالن، چه از دیدگاه یک مکانیزم 

 دارنده اعمال سوء و یا کشف کننده اشتباهات، استفاده بهینه از منابع سازمان را تحقق بخشد.کنترلی باز
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 خچهیتار

 کیسال است که بعنوان  61تا  51شود اما تنها  یدر عمل انجام م یداخل یچه قرنهاست که حسابرسگر

 Institute Of Internal) یدر سطح جهان شناخته شده است. انجمن حسابرسان داخل نیحرفه نو

Auditors داخلی به منظور رد و بدل کردن  نفر از حسابرسان 25بنا شد. در آن زمان  1441( در سال

اطالعات و حفظ منافع حرفه ای خود نیاز به تشکیل چنین انجمنی را احساس کردند. تاکنون این انجمن به 

مرکز آن در شهر آلتامونته عضو داشته و  121111کار خود ادامه می دهد و در حال حاضر بیش از 

اسپرینگز است. این انجمن در راستای اعتالی حرفه تالش های زیادی کرد و عالوه بر اینکه مرجع استاندارد 

 حرفه ای است برنامه های آموزشی مستمر و سمینار نیز اجرا می کند.

 دهنده ها شکل

 کای( در آمرForeign Corrupt Practices Actفاسد و کالش ) یقانون سازمان ها 1477سال  در

شد. این قانون که شرکت های آمریکایی سهامی عام، سهامی خاص و شرکت های خارجی را که باید  بیتصو

و رشوه  رشوهگزارش های خود را به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ارائه کنند، در بر می گیرد، پیشنهاد 

شرکت های تحت پوشش کمیسیون اوراق بهادار و دادن به مسوولین دولت های خارجی را ممنوع کرده و 

بورس را به حفظ و نگهداری مدارک حسابداری دقیق و کامل، استقرار کنترل های داخلی کافی، تهیه 

که مفاد آن را رعایت  هاییصحیح و حفاظت از دارایی ها ملزم می کند. طبق قانون، شرکت  یمال یصورتها

 مهیقانون به جر نیها شخصا مسئول هستند و در صورت تخلف از ا نکنند، جریمه شده و مدیران این شرکت

 یبه حسابرس رانیمد ازیاحساس ن دیتوان یشوند. خودتان م یشدن و زندان محکوم م مهیقابل ب ریغ ینقد

 .دیقانون حدس بزن نیا بیداخلی را پس از تصو

حسابداری رسمی و کمیسیون مثل انجمن  ییروهاین ،یبه حسابرسان داخل تیریمد ازیبر احساس ن عالوه

بورس اوراق بهادار آمریکا تالش های زیادی کردند تا واحدهای اقتصادی کمیته ای حسابرسی داخلی 

متشکل از اعضای مستقل هیأت مدیره تشکیل دهند. بهترین حالت وقتی است که این مدیران هیچگونه 

این گونه مدیران، غیر موظف گویند( تا استقالل  وظیفه مدیریتی در شرکت به عنده نداشته باشند )به

بیشتری از شرکت باشند. چنین استقاللی به حفظ بی طرفی حسابرسان و پرهیز از گزارش های حسابرسی 

مخدوش کمک می کند. مسئولیت کمیته حسابرسی، انتخاب حسابرس شرکت و بررسی عملکرد واحد 

سی و بررسی طرح ساالنه حسابرسی و بودجه واحد حسابرسی دداخلی است. انتخاب رئیس واحد حسابر

 حسابرسی داخلی نیز از وظایف این کمیته است.
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 يداخل يحسابرس یوجود استاندارها ضرورت

با تفاوت در هدفها،  ییمختلف، سازمانها یو فرهنگ یقانون یها طیدر مح یداخل یحسابرس یها تیفعال

ممکن  ییتفاوتها نی. چنشودیدر خارج از آن انجام م  ایسازمان و در درون یاندازه و ساختار،  توسط افراد

 یحسابرس اتیبهتر عمل یرااج یباشد. برا رگذاریتاث طیدر هر مح یداخل یحسابرس اتیعمل یاست براجرا

 است. یضرور یداخل یحسابرس یاحرفه اتیعمل یاجرا یاز استانداردها یرویپ ،یداخل

 است از:عبارت یداخل یحسابرس یاستانداردها یهدفها

 باشد.  یداخل ینحوه انجام حسابرس یایگو دیکه با یاصول اساس فیتوص (1

 .یحسابرس یتهایاز ارزش افزوده فعال یعیدامنه وس جیانجام و ترو یبرا یارائه چارچوب (2

 .یداخل یسنجش عملکرد حسابرس یبرا ییمبنا (3

 .یسازمان یندهایو فرا اتیعمل جیترو (4

کار گروه  لهیچارچوب به وس نیاست. ا یحرفه ا یاز چارچوب رهنمودها یخود بخش استانداردها

شد. چارچ.ب  بیتصو 1444در ژوئن سال  یداخل یانجمن حسابرس رهیمد أتیو توسط ه شنهادیپ یمشورت

 ودهاو رهنم یداخل یحسابرس یاستاندارها ،یرفتار حرفه ا نییآ ،یداخل یحسابرس فیشده شامل تعر ادی

 باشد. یم

 يداخل يو حسابرس يداخل یها کنترل

ی مدیریت توسط یک مدیر انجام می شود. با ها تیو مسئول فیکوچک همه وظا اریبس یسازمان ها در

افزایش و گسترش حجم فعالیت های سازمان برای انجام وظایف و مسئولیت های مدیریت به افراد بیشتری 

ازمان مربوطه به ساختار سازمانی گسترده تری نیازمند می شود. نیاز است. در چنین مواردی است که س

انجام فعالیت ها در یک ساختار سازمانی گسترده تر مستلزم رعایت روش ها و سیاست ها و استاندارهایی 

است که می توان آن را یک شبکه فراگیر کنترل دانست که به آن سیستم کنترل داخلی گویند. این کنترل 

 کنترل موثر به فعالیت ها و عملیات به کار گرفته می شود و هدف های زیر را دنبال می کنند: ها برای اعمال

 اطالعات یاعتماد و درست تیقابل (1

 و مقررات. نیها، برنامه ها، روشها، قوان استیس تیرعا (2
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 ها. ییحفاظت از دارا (3

 و کارآمد از منابع. یاستفاده اقتصاد (4

 و برنامه ها. اتیعمل یشده برا نییتع یبه هدفها یابیدست (5

این گونه سازمان ها برای نظارت و سرپرستی تیم بزرگ،  یروزافزون سازمان ها یدگیچیبا پ اکنون

کنترل داخلی خود به یک ابزار مناسب مدیریتی نیاز دارند. مدیریت می خواهد که سیستم های کنترل 

نانچه سیستم کنترل نارسا باشد و به درستی اعمال داخلی به خوبی طراحی و به درستی اعمال شوند. چ

نشود صرف نظر از کوشش مدیریت در برنامه ریزی خوب و مناسب، سازمان از لحاظ دست یابی به هدفها و 

 برنامه های خود با خطر مواجه می شود.

ستم مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را در سازمان به عهده دارد و برای ارزیابی عملکرد سی

 کنترل داخلی، به گونه ای فزاینده از حدمات حسابرسان داخلی استفاده می کند.

حال این سؤال مطرح می شود که اصول حاکم بر ایجاد حسابرسی داخلی جه باید باشد که در ادامه بحث 

 .رئوس برخی از این اصول که پایه ریزی تشکیل واحد حسابرسی داخلی بر آن استوار است، آورده می شود

 يداخل يحسابرس تيمسئول تيو ماه نوع

پس نوع و ماهیت شود،  یمربوط م یداخل ستمیبه س یحسابرسان کنترل داخل یفرض که کار اصل نیا با

 مسئولیت آن در چنین جوی از فعالیت چیست؟ چها رحالت متصور است:

 طراحی کنترل ها (1

 برقراری کنترلها (2

 آزمون رعایت عملی کنترل ها (3

 هاارزیابی کنترل  (4

سطوح مختلف مدیریت را نشان می دهد که معموالً در چهار زمینه یاد شده باال مسئول  1-1شکل 

هستند. مدیریت ارشد و عملیاتی معموالً سیستم کنترل داخلی را طراحی می کنند. مدیریت عملیاتی، 

ترل و آزمون می کنترلها را برقرار می کند و بطور روزانه، رعایت عملی آن را طبق کنترل های مقرر، کن

نماید. حسابرسی داخلی، طراحی این کنترل ها و میزان رعایت آن را آزمون می کند. مدیزیت عملیاتی، 

سیستم کنترل داخلی را به طور مرتب ارزیابی می کند و امکان بهبود یا تغییر آنها را مورد بررسی قرار می 

و اثربخشی ارزیابی می کند. بدیهی است که دهد. حسابرسی داخلی نیز کنترل داخلی را از لحاظ درستی 

 ارزیابی های حسابرسی داخلی منظم تر و کامل تر از ارزیابی های مدیریت است.
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طراحی و برقراری کنترلهای داخلی، بخشی از وظایف تصمیم گیری و عملیات مدیریت است. چنانچه 

داخلی برای آزمون و ارزیابی این واحد حسابرسی داخلی درگیر این فعالیت شود، صالحیت حسابرسان 

کنترلها به مخاطره می افتد. حفظ بی طرفی و استقالل رای در رسیدگی به کاری که خود آن را انجام داده 

 ایم بسیار دشوار است.

در نتیجه، دامنه وظایف و مسئولیت های واحد حسابرسی داخلی به دلیل این محدودیت های منطقی به 

( ارزیابی آن کنترل ها که می تواند در مرحله طراحی، 2های داخلی مقرر و ) ( آزمون رعایت کنترل1)

 برقراری یا عملیاتی شدن آن انجام گیرد، منحصر می شود.

 يکنترل داخل ستميس يابیدو گانه ارز یها دگاهید

ارزیابی قرار می دهند.  مورد یو اثربخش یطراح دگاهیرا از دو د یکنترل داخل ستمیس ،یداخل حسابرسان

یک سیستم کنترل داخلی خوب این اطمینان را به وجود می آورد که واحد مورد رسیدگی با صرف هزینه 

های منطقی به هدف های خود دست می یابد. یک سیستم کنترل داخلی اثربخش سیستمی که هدفی را به 

 دست می آورد که برای آن ایجاد شده است.

ی با طراحی ضعیف و نامناسب تنها در صورتی می تواند اثربخش باشد که یک سیستم کنترل داخل

مجریان آن بتوانند آن را به کار ببندند. از سوی دیگر، یک سیستم کنترل داخلی خوب ممکن است به دلیل 

عدم درک صحیح مجریان آن از وظایف محول، اثربخش نباشد. این وظیفه حسابرسان داخلی است که هر دو 

 شده را ارزیابی کنند. جنبه یاد

کنترل داخلی را می توان در هر مرحله طراحی و همچنین پس از برقراری، ارزیابی کرد. گاه از 

حسابرسان داخلی خواسته می شود تا سیستم کنترل داخلی پیشنهادی را پیش از برقراری مورد بررسی قرار 
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د، به راحتی و به گونه ای اقتصادی تر دهند. معمواًل در این بررسی اگر مسائل و مشکالتی مشاهده شو

 برطرف می شود.

 شود؟ يحسابرس دیو در چه زمان با زيچ چه

 یحسابرس دیبا یچه منظور یکنند؟ برا یآن را حسابرس دیبا یکنند؟ در چه زمان یرا حسابرس زیچ چه

 کنند؟ 

انجام  یها نهیکنند که در برابر هز یرا حسابرس یکنترل داخل ستمیابتدا آن بخش از س دیبا حسابرسان

 یها تیفعال یاصل یجنبه ا یداخل یکه کنترل ها یکند. وقت یم جادیمنافع را ا نیشتریآن، ب یشده برا

نقاط ضعف و  افتنیبا. دیتوان د یرا م یداخل یبهبود بخشد، منفعت کنترل ها یریرا بط.ر چشمگ یتجار

شود. عالوه بر  یسازمان م بیمنفعات نص نیشتریب ،یاحتمال یهاانیاز ز یریشگیرو، پ نیو از ا نیمشکل آفر

 است.  «یارزش هشدار دهندگ»دربر دارد و آن  زین یگریشده در باال نفع د ادیمنافع 

و کارکنان  یبه صورت دوره ا ینشود، انجام حسابرس افتیزین یحسابرس کیدر  یتیاگر نکات با اهم یحت

 کند. یم جادیرا ا یداخل یدر روش ها و در کنترل ها زشیانگ

 نقش خطر در تعيين سمت و سوی حسابرسي داخلي

مدیر در سازمان با دو نگرانی روبروست. نگرانی از خطران مربوط به مشکالت اقتصادی ناشی از کم شدن 

 یدر راستا دیتهدیکه در واقع شامل هر گونه و مال یرتجافروش کاال و خدمات و دیگری نگرانی از مخاطرات 

 ستمیآن به س یوابستگ لیاست که به دل تیریدوممدهمین نگرانی د. هستنسازمان  یمنافع اقتصاد نیتأم

 دارد.تیاهمداخلی بسیار حسابرسان  یبرا ،یکنترل داخل

 کرد: یطبقه بند ریتوان به شرح ز یماتی که یک سازمان با آن روبروست را خطر

 .یاتیو عمل یمال ی. اطالعات ناکاف1

 و مقررات. نیروشها، قوان استها،یس تی. عدم رعا2

 .هایی. از دست رفتن دارا3

 و ناکارآمد از منابع. یراقتصادی. استفاده غ4
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 به هدفها و برنامه ها. یابی. عدم دست5

 است. رممکنیغو در مواردی دشوار  اریممکن است بس تیریاز خطرها توسط مد یبرخ کنترل

 تیریموارد، مد ریآنها را کاهش دهد. در سا یاحتمال انیز ،یا مهیب یپوششها قیتواند از طر یم تیریمد

 یبراداخلی حسابرساندارد. ازین یشتریب یاقتصاد افتینشده، به باز مهیمخاطرات ب رشیجبران پذ یبرا

کنند.  یخطر موجود را برآورد م زانینه تنها نوع خطر را بلکه مهمتر از آن، م ،یزمان انجام حسابرس نییتع

 یگوناگون را برآورد م یتهایمربوط به فعال اتیخطر رند،یگ یهمة سازمان را درنظر می داخلحسابرسان 

دهند و  یاول قرار م تیبا خطر باال را در اولو یتهایفعال یکنند.را برحسب خطر مرتب م تهایکنند و فعال

 کنند. یم یحسابرس

 :دهند یرا مورد توجه قرار م یدیبرحسب خطر، دو عامل کل تهایفعال یبند تیدر اولوداخلی حسابرسان

 یو خسارت احتمال انیز زانیم :اول 

 انیدرصد احتمال وقوع ز :دوم

البته باید توجه کرد که از دست رفتن یک مورد جبرانی نیز از دو عامل است.  نیا بیسطح خطر، ترک

 ماهیت رخ دادن زیان می باشد.

 خطر یرياندازه گ

هر برآورد ست. و همراه با خطادشوار  اریبسو نیز احتمال وقوع آن خطر  زانیم یمعموالً برآورد منطق

اولیه ای که درباره خطر یک فعالیت خاص انجام می شود از اطالعات محدود در دسترس ناشی می شود. 

برآورد اولیه خطر در واقع اولین گام در جهت اولویت بندی فعالیت ها برای حسابرسی است که با بیشتر 

ابل تغییر تغییر خواهد بود. احتمال اینکه برآورد اولیه حسابرسان داخلی از خطر برآوردهای شدن اطالعات ق

همین برآوردها زمینه های تها،یهمة محدود رغمیعلبعدی آنها دقیقاً مطابقت نداشته باشد، بسیار قوی است. 

نداند که چه خطرهایی  می کند، و به دلیل اینکه شاید مدیرگزارش به مدیر و را شناسایی کرده خطر  یاصل

ابعاد خطر، هرچند که  سةیو مقا یابیاستبعالوه، ارزی ارزشمندسازمان را تهدید می کند این کمک بسیار 

 واقع شود. دیمف یحسابرس ندیفرآ یزیتواند در برنامه ر یاست، اما م یو تصور یذهن
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 مثال:

می گیریم. فرض کنید احتمال دزدی سه زمینه خطر و زیان های احتمالی برآورد شده آنها را در نظر 

 11111میلیون ریال، زیان ناشی از فروش محصوالت با کیفیت نامطلوب  6111موجودیهای کاال حدود 

میلیون ریال باشد که به ترتیب با احتماالت  25111میلیون ریال و زیان عدم وصول حسابهای دریافتی 

نها بر اساس قدرمطلق زیان های احتمالی درباره خطر برآورد شده اند. اگر قرار بود که ت %1و  41%، 75%

این موارد قضاوت شود حسابرسان داخلی باید به ترتیب نگران های حساب های دریافتی. کنترل کیفی و 

مدیریت موجودیها باشند. اما با توجه به محاسبه زیر کامالً آشکار است که با در نظر گرفتن احتمال وقوع، 

 ت و حساب های دریافتنی ترتیب اهمیت را خواهند داشت.سرقت موجودیها و کیفی

4511  =75%  6111    سرقت موجودیها : 

4111  =41%  11111     زیان حاصل از فروش محصوالت با کیفیت نامطلوب : 

2511  =1%  25111     زیان حاصل از عدم وصول حساب های دریافتی : 

 مدیریت در برایر حسابرسي داخلي

ر اینجا به معنای مدیران اجرایی یک سازمان و نه هیأت مدیره آن است. حسابرسس داخلی مدیریت د

برای حفظ بی طرفی باید مستقل از عملیات و فرایندهای تصمیم گیری در سازمان و از اعمال نفوذهای بی 

 مورد مدیریت به دور باشد.

زیافت های حسابرسی متأثر می بی طرفی حسابرسان داخلی می تواند از طریق واکنش کارکنانی که ا

شوند، ظاهراً یا واقعاض مورد تهدید قرار می گیرد. این کارکنان ممکن است در موقعیت های شغلی مهمی 

قرار داشته باشند و بتوانند بر حقوق و مزایا، ترفیع و وضعیت استخدامی حسابرسان داخلی تأثیر بگذارند که 

علیرغم انتقادهای شدیدی که به آن دارند، نخواهند انتقادی را در این صورت، حسابرسان داخلی ممکن است 

ابراز کنند. همچنین اگر حسابرسان داخلی با مدیریت سازمان یک وابستگی اخالقی و عاطفی داشته باشند 

 ممکن استاستقالل و در نتیجه بی طرفی آنان به مخاطره بیفتد.

ند و حسابرسان مستقل هیأت مدیره استفاده مدیران استفاده کنندگان اصلی حسابرسی داخلی بوده ا

کنندگان رده دوم را تشکیل می دهند. حسابرسان داخلی اگر چه ممکن است مسئولیت گزارشگری به 

مدیریت را به عهده داشته باشند اما مسئولیت اصلی آنان، ارائه گزارش به رده باالی سازمان، مانند هیأت 

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



69 
 

ترتیبی به معنای آن است که مدیریت عملیاتی برای رسیدگی به مدیره می باشد. از دیدگاه نظری چنین 

 موضوعهای مورد نظر خود باید از طریق هیأت مدیره اقدام کند.

مدیران ارشد اجرایی، اغلب عضو اصلی هیأت مدیره می باشند و معموالً بیشترین آرا را در اختیار دارند. 

هیأت مدیره یا مدیران ارشد به دلیل یکی بودن آن ها در چنین مواردی، ارائه گزارش حسابرسان داخلی به 

تفاوت چندانی نخواهد داشت.در مواردی که برخی اعضای هیأت مدیره به طور غیر مموظف انجام وظیفه می 

 کنند، استقالل حسابرسان داخلی می تواند به مراتب آسانتر به وجود آید و حفظ شود.

 هيأت مدیره و حسابرسي داخلي

ه های حسابرسی متشکل از اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای نظارت بر وظیفه پیدایش کمیت

حسابرسی داخلی، استقالل حسابرسان داخلی را افزایش داده است. هر چه پیوند کمیته حسابرسی و واحد 

حسابرسی داخلی قویتر باشد، احتمال تأمین استقالل و د رنتیجه حفظ بی طرفی حسابرسان داخلی در 

سابرسی و گزارشگری بیشتر خواهد شد. کمیته حسابرسی دست کم باید مسئولیت نظارت بر عملیات ح

استخدام، ترفیع و حقوق و مزایای رئیس حسابرسی داخلی را عهده دار باشد. نظارت بر شکل گیری عملیاتی 

العمل واحد حسابرسی داخلی از مسئولیت های عمده کمیته حسابرسی است. روش ها، استانداردها و دستور

 های حسابرسی نیز باید به تأیید و تصویب کمیته حسابرسی برسد.

شکل زیر تمایز بین جایگاه اداری حسابرسی داخلی و مسئولیت های گزارشگری را به بهترین وجه نشان 

می دهد. ارتباط بین واحد حسابرسی داخلی و هیات مدیره از طریق خط ارتباطی مستقیم کمیته حسابرسی 

 ود.برقرار می ش
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 حسابرسي مستقل در مقایسه با حسابرسي داخلي

حسابرسی مستقل به معنای حسابرسی صورت های مالی است که توسط مؤسسات مستقل حسابرسی 

انجام می شود. هدف اصلی این گونه حسابرسی ها، اثبات درستی صورت های مالی است. هیأت مدیره برای 

قرار داد منعقد می کند اما واحد حسابرسی داخلی جزیی از انجام این کار با یک موسسه مستقل حسابرسی 

واحد اقتصادی است. واحد حسابرسی داخلی هر چه مستقل و بی طرف باشد باز هم نمی تواند به اندازه 

 حسابرس مستقل به هنگام اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، استقالل رأی داشته باشد.

دیریت تعیین می کند و هدف های آن را از هدف های حدود وظایف واحد حسابرسی داخلی را م

حسابرسی مستقل که برای ارائه نظر مستقل نسبت به صورت های مالی منصوب می شود متفاوت است. 

 هدف های واحد حسابرسی داخلی به تناسب نیازهای مدیریت، تغییر می کند.

برس مستقل و حسابرس داخلی از آنجا که برخی از ابزارهای دستیابی به هدف های مورد نظر حسا

یکسان است، پاره ای از کارهای واحد حسابرسی داخلی می تواند در تعیین نوع و حمایت، زمان بندی اجرا و 

حدود روش های حسابرسی حسابرس مستقل مفید شود. اما حسابرس مستقل هر میزان هم که از آ ن نتایج 

ئولیت قضاوت وی در ارتباط با صورت های مالی کم کار واحد حسابرسی داخلی استفاده کند، هرگز از مس

 نمی شود.
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این دو واحد با هم در ارتباط هستند، حسابرس مستقل باید هم در جریان گزارش های واحد حسابرسی 

داخلی قرار گیرد و هم به آن ها دسترسی داشته باشد و از هر موضوع با اهمیت مورد توجه حسابرس داخلی 

حسابرس مستقل اثر گذارد، آگاه شود. به همین ترتیب، حسابرس مستقل نیز واحد که ممکن است بر کار 

حسابرسی داخلی را از موضوعات با اهمیتی که ممکن است بر کار واحد حسابرسی داخلی تأثیر گذارد، آگاه 

 می کند.

 طبقات شغلي در واحد حسابرسي داخلي

نی، معموالً از تعداد کارکنان کمتری برخوردار واحد حسابرسی داخلی در مقایسه با دیگر واحدهای سازما

هستند. در برخی سازمان ها ممکن است فقط یک حسابرس داخلی وجود داشته باشد. واحد حسابرسی 

 حسابرس داخلی در استخدام خود داشته باشد. 111داخلی دیگر ممکن است بیش از 

 ه ای نشان می دهد.شکل زیر یک واحد حسابرسی داخلی را با چهار رده حسابرسان حرف

 

رئیس حسابرسی داخلی هدایت کلی واحد حسابرسی داخلی را بر عهده دارد، فرآیند برنامه ریزی را 

تعریف می کند، سیاست ها و روش های حسابرسی را مشخص می کند، مدیریت کارکنان را برعهده دارد، 

برسی داخلی را تدوین می کند. کار حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل را هماهنگ و برنامه کیفی حسا

 رئیس حسابرسی داخلی وظیفه رابط کمیته حسابرسی را نیز دارد.

مدیر حسابرسی داخلی با برنامه ریزی و هماهنگ کردن کارها، عملیات حسابرسی را اداره می کند. 

 مدیران حسابرسی معموالً  در زمینه حسابرسی، نظارت و سرپرستی دارای تجربه کافی هستند.
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ابرسان ارشد، عملیات حسابرسی را در همه ابعاد، نظارت و سرپرستی می کنند و بیشتر کارهای حس

 تفصیلی را انجام می دهند. حسابرسی ارشد معموالً دارای دستکم سه سال تجربه حسابرسی می باشند.

ی را تازه حسابرسی معموالً کارهای عادی و کمی پیچیده حسابرسی را انجام می دهند. آن ها کار حرفه ا

 شروع کرده اند یا اغلب در حال گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز برای سایر واحدهای سازمانی هستند.

 حسابرسي های موردی

تقریباً در تمام واحدهای اقتصادی این اتفاق رخ می دهد که حسابرسان داخلی باید یک حسابرسی برنامه 

گی پیش بینی نشده بپردازند. برای مثال فرض کنید که ریزی شده قبلی را متوقف کنند وبه یک رسید

حسابرسی داخلی یک شرکت تولیدی مشغول رسیدگی به قراردادهای خرید مواد وکاال می باشد، مدیریت 

شرکت یک اشتباه را در محاسبه بهره اوراق قرضه پیدا می کند. افزون بر این، فرض کنید که این اشتباه در 

ر مرتب رخ داده است و اصالح آن مستلزم پرداخت بی درنگ مبلغ هفتگی بابت طول شش ماه گذشته به طو

اصل و جریمه دیرکرد به دارندگان که اوراق قرضه است. چنانچه ضعف کنترل های داخلی خطر تعریف و 

پرداخت های نابجا را به اندازه کافی باال برده باشد، حسابرسان ممکن است انجام حسابرسی در دست اقدام را 

به تعویق اندازند و رسیدگی به کنترل های داخلی مربوط به بدهی های بلند مدت را شروع کند. حسابرسان 

 پس از تکمیل این رسیدگی ها دوباره طبق برنامه خود به حسابرسی قبلی می پردازند.

د صرف نظر از این گونه توقف های حسابرسی که موقتاً بر کار حسابرسان داخلی اثر می گذارد، واح

اقتصادی زمانی می تواند بیشترین اثر بخشی هزینه های واحد حسابرسی داخلی را بدست آورد که 

حسابرسی ها را بر اساس خطر نسبی برنامه ریزی کند. حتی تصمیم گیری در مورد حسابرسی های موردی 

 نیز بهتر است که با توجه به خطر صورت پذیرد.

 نقش های چند گانه

حسابرسی داخلی از لحاظ مفهومی به خوبی تعریف شده باشد اما اغلب از  گر چه ممکن است وظیفه

واحدهای حسابرسی داخلی خواسته می شود کارهایی را بیرون از آن چارچوب انجام دهند. اینکه مرز فعالیت 

های واحد حسابرسی داخلی کدام است به عوامل گوناگونی بستگی دارد. این عوامل شامل انواع مهارت هایی 

حسابرسان داخلی دارند، مهارت های مدیران واحد اقتصادی و فشاری که به آنان وارد می آید، پیچیدگی  که

سازمان و نیازهای فوری واحد اقتصادی به حسابرسی داخلی است. آموزشی که در زمینه سیستم های 

اهم می کند.از لحاظ کنترل داخلی دیده اند، دورنمای کامل از سازمان و اجزای مختلف آن را برای آنان فر
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زمان نیز ممکن است انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند. در نتیجه بعضی از واحدهای حسابرسی داخلی 

ممکن است درگیر مسایل ارزیابی مدیریت و عملکرد واحد اقتصادی شوند. شیوه های خاص حسابرسی برای 

نامیده می شود نیز به وجود آمده « دحسابرسی عملکر»و « حسابرسی مدیریت»اینگونه ارزیابی که اغلب 

است. واحد حسابرسی داخلی ممکن است درگیر برنامه ریزی و حتی، طراحی روش های عملیاتی بشوند، به 

 ویژه در مواردی که این روشها، جزء سیستم کنترل داخلی محسوب می شود. 

اغلب از آنان خواسته  گرچه حسابرسان داخلی نباید در طراحی چنین سیستم هایی مشارکت کنند اما

می شود کنترل های پیش بینی شده برای این سیستم ها را در مراحل برنامه ریزی و طراحی، ارزیابی 

نمایند. مدیریت واحد اقتصادی ممکن است درباره کنترل هایی که از دیدگاه حسابرسان داخلی اهمیت الزم 

 شود. برای منظور شدن در سیستم را دارد نیز نظر آنان را جویا

نمودار  زیر این پرسش را به تصویر می کشد که واحد حسابرسی داخلی چه نقش هایی در سازمان را 

باید به عهده بگیرد؟ هر چه یک دایره بیشتر درگیر مسایل عملیاتی و اداری می شود هزینه های آن هم 

گیرند که خارج از  بیشتر می شود. هر چه حسابرسان داخلی مسئولیت تصمیم گیری بیشتری را به عهده

 وظایف حسابرسی آنان است، استقالل و به احتمال زیاد بی طرفی آنان بیشتر خدشه دار می شود.

پاسخ سوال باال آسان نیست، موارد زیادی به وجود می آید که کارهای را انجام دهند بلکه باید سعی 

مسئولیت های اصلی واحد حسابرسی کنند که کارهایی را انجام دهند که اجرای آنها کمترین تضاد را با 

 داشته باشد.
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 کميته حسابرسي

بین کمیته حسابرسی و مشکل عمده دیگری که در عمل وجود دارد، چگونگی برقراری ارتباط نزدیک 

شوند و اغلب، واحد حسابرسی داخلی است. اعضای کمیته حسابرسی معموال از مدیران غیرموظف انتخاب می

ای زیادی هستند. محل کار و مسوولیت آنان از محل شرکت دور است و تنها یک های حرفهدارای مسوولیت

تواند واحد حسابرسی ا این شرایط به دشواری میدهند. کمیته حسابرسی بیا دو بار در سال جلسه تشکیل می

 داخلی را اداره کند. 

و به شکلی که در نمودار زیر نشان داده  نتیجه آن که واحد حسابرسی داخلی معموال زیرنظر مدیرعامل

 می شود، اداره می گردد.

 

ویب برنامه کمیته حسابرسی اغلب با تصویب عزل و نصب مدیران واحد حسابرسی داخلی، بررسی و تص

کار، تامین نیروی انسانی و بودجه واحد حسابرسی داخلی و بررسی عملکرد حسابرسان داخلی با مدیریت 

کند. رابطه واحد حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی ارشد سازمان در امر اداره این واحد مشارکت می

ه حسابرسی و واحد حسابرسی چین بین کمیتاساسا رابطه گزارشگری است. این رابطه به شکل خط نقطه

داخلی در نمودار باال نشان داده شده است. به طور معمول مسوولیت اداره واحد حسابرسی داخلی و عملکرد 

 آن را با مشورت کمیته حسابرسی به عهده دارد. 

 پراکندگي جغرافيایي واحد اقتصادی

ی داخلی آن، متمرکز است. اما بحث ما تا کنون درباره سازمان هایی بود که مدیریت وظایف حسابرس

بسیاری از واحدهای اقتصادی بزرگ دارای شرکت فرعی و شعبه های در سطح کشور حتی در سطح دنیا می 

باشند. در نتیجه به دلیل نیاز شدید به خدمات حسابرسی داخلی در نقاط مختلف و هزینه تأمین این گونه 
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ر غیرمتمرکز انجام شودو هر یک از شرکته ای فرعی خدمات، وظیفه حسابرسی داخلی نیز ممکن است به طو

 و قسمت ها، حسابرسان داخلی خاص خود را داشته باشند.

در اینگونه موارد که واحدهای حسابرسی داخلی متعدد با پراکندگی جغرافیایی وجود دارد، اداره آنها 

مدیره یا واحد حسابرسی  توسط مدیریت های محلی آسانتر از اداره آنها از طریق کمیته حسابرسی هیأت

داخلی دفتر مرکزی می باشد. در این گونه موارد اجازه رسیدگی به هر گوشه از واحد اقتصادی، به 

حسابرسان داخلی دفتر مرکزی داده می شود. بزرگترین، دشوارترین و حساسترین حسابرسی های سازمان 

برسان داخلی شرکت های فرعی و قسمت ها معموالً به این گروه از حسابرسان داخلی واگذار می شود. حسا

 از اختیارات محدودتری برخوردارند و تنها به حسابرسی زیر مجموعه سازمانی خود می پردازند.

اما برخی از سازمان ها بزرگ که پراکندگی زیادی نیز دارندع تنها یک واحد حسابرسی داخلی مرکزی 

 طرفی و هماهنگی بیشتری هستند. به جود می آورند. تشکیل می دهند. این سازمان ها در پی استقالل، بی

 حسابرسي داخلي به کجا خواهد رسيد؟

است که  یامر یسازمان یدر الگوهاتغییر و تحول در عرصه اقتصادی و به دنبال آن تغییر و تحول 

. پس افتیخواهد  یترگذشته آهنگ شتابان یها و دستاوردهابر تجربه هیو با تک افتیهمچنان ادامه خواهد 

 شود.  یادیز راتییت دچار تغتحوال نیا ریتحت تاث زین یداخل یکرد که کار حسابرس ینیشبیپ توانیم

 یحسابرس ندهیبزرگ در مورد آ یشرکتها یداخل یحسابرس رانیاز مد یقاتیکار تحق کیدرچارچوب

 اند: کرده ریو تصو ینیشبیپ نیرا چن یداخل یحسابرس ندهیسئوال شده و آنها در پاسخ، آ یداخل

 افتیخواهد  شیدر شرکتها افزا یداخل یروند استفاده از حسابرس یطورکلبه . 

 به  ییپاسخگو نیصورت خواهد گرفت و بنابرا نفعانیعمدتاً براساس سفارش ذ یانجام کار حسابرس

 خواهد داد.  لیحجم کار حسابرسان را تشک نیشتریخاص ب یهایو انجام حسابرس انیمشتر یازهاین

 امر کنترل از  نیعات انجام خواهد شد و ااطال یبر تکنولوژ هیبا تک شیاز پ شیب یجام کار حسابرسان

 . سازدیحسابرسان، آسانتر م یراه دور را برا

 یابیبرسنجش و ارز دیبا تاک د،یجد یکردهایدر جهت گنجاندن رو یداخل یحسابرس یاستانداردها 

 . افتیخواهد  رییدر سازمان تغ ینیآفرارزش

 بهبود  سک،یر تیریو بهبود مد سکیر ییدر جهت شناسا تیریبا مد یداخل یحسابرس یهمکار

 . ابدییم شیحل مسائل سازمان افزا یو ارائه راهکار برا یمسائل سازمان لیو تحل هیتجز ندها،یفرا

 یحسابرس میانجام خواهند داد و در ت یافهیخود را عمدتاً به صورت فراوظ فیحسابرسان وظا 

حضور خواهند داشت.  رهیو غ یمال ،یمنابع انسان د،یو تول اتیعمل ،یابیبا دانش بازار ییروهاین

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir

www.irhesabdaran.ir www.irhesabdaran.ir



76 
 

از  یداخل یحسابرس یروین شودیموجب م رانیتوسط مد یخودکنترل یستمهایاز س یبرداربهره

 تیو پراهم کیاستراتژ یهاآزاد شده و براهداف و برنامه تیو کم اهم یتکرار یهایدگیانجام رس

 . ابدیتمرکز 

بپردازند تا بتوانند  شیخو یو بازآموز یمهندس دیبه تجد دیت باتحوال نیا یدر راستا یداخل حسابرسان

اهداف و رشد و  شبردیخود را در جهت پ نیآفرو ارزش کیشوند و نقش استراتژ لیبه آموزگاران سازمان تبد

 کنند. فایا یسازمان به خوب یتعال
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