حسابرسی

مقدمه

هیئــت نظــارت حســابداری شــرکتهای عام
( )PCAOB(1که در ایــن مقاله "هیئت" نامیده

نواقــص
کارهــای
حسابرسی
از دیـدگـاه هیـئت
نظارت حســابداری
شرکتهـای عــام

میشــود) هیئتی غیرانتفاعی و فعــال در بخش
خصوصی ایاالت متحده است که به موجب بخش

 ۱۰۱قانون ساربنز  -آکسلی تشکیل شده است تا
بر حسابرسی شرکتهای سهامی عام نظارت کند،
و از طریق ارتقای کیفیت گزارشهای حسابرسی

مســتقل و افزایش دقت و آگاهیبخشی آنها ،از

ســرمایهگذاران و منافع عمومی حمایت کند .این

هیئت همچنین به دنبال ایجاد و حفظ حسابرسی
با کیفیت بــاال در کنار اســتانداردهای حرفهای

مربوط برای حسابرسان است.

نظارت ،مسئولیت بازنگری و تدوین استانداردهای
حسابرســی را نیز به عهده دارد .محافظت بیشتر

از منافــع ســرمایهگذاران از راه تقویــت الزامات

اخیــر ،از مهمترین اقدامات هیئت در ســالهای

اخیر است.

دیگر ،حسابرســان داخلی نیز موقعیت بیهمتایی
برای حمایت از کمیتههای حسابرسی در شناخت
و نظارت بر زمینههای کلیدی دارند .حسابرســان

داخلــی با شــناخت خوب خــود از انتظــارات و
یافتههای هیئت میتوانند کمیتههای حسابرســی

را به عنوان مســئول نظارت اولیه بر حسابرســی
مســتقل راهنمایی کنند و از استقالل و بیطرفی

موسســات بزرگ حسابرســی به صورت ســاالنه

و موسســات کوچک هر سه ســال یک بار توسط

هیئت بازرســی میشــوند .پس از هر بازرســی،

گزارشــی صادر میشــود که شــامل یک بخش
عمومــی ،و در صورت لزوم ،یک بخش غیرعمومی
اســت .بخــش عمومی گــزارش شــامل نواقص

عمدهی حسابرســی اســت ،که بــر روی وبگاه
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هیئت نیز منتشر میشود .عدم انجام مراحل الزم
حسابرســی ،عدم تشخیص و شــناخت انحراف از

اســتانداردهای پذیرفتهی حسابداری ،و رسیدگی

بر اساس نواقص مشاهدهشده در رسیدگی به یکی

است .موسســهی حسابرســی مورد بازرسی پس

از شرکتهای ســهامی عام و عدم رعایت کنترل

واقعی در زمان بازرســی به بازرســان هیئت بود.
در اکتبــر  2019نیز ،هیئت دفتــر نمایندگی دو
موسسهی حسابرســی و جمعا هشت نفر مرتبط

بــا آنهــا را در پــی مشــاهدهی نواقصی چون
عدم صداقت و مستندســازی نادرســت کارهای
حسابرســی و نیز نواقص مشاهدهشده در زمینهی

کنترل کیفیت تعلیق کرد.

h e s a b d a r . i i c a . i r

بورس و اوراق بهادار آمریکا ( )SECاست .از سوی
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در اکتبر  ،2018هیئت خبر از تعلیق فعالیت سه

کیفیت کار انجامشده و نیز عدم ارائهی مستندات

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

پیشــرفتهای حــال حاضر هیئت و کمیســیون

ناکافی به طراحی و اثربخشی فعالیتهای کنترلی

شریک یکی از موسسات حسابرسی داد .این تعلیق

زمستان ۱۳۹۸

رســمی آمریکا ( )AICPAدر واشنگتن دربارهی
3

عام در ایاالت متحده اســت که در کنار وظیفهی

بهروزرســانی استانداردها با توجه به پیشرفتهای

شمارۀ ۳۳1

هیئــت ،در کنفرانس  2018انجمن حســابداران

فرایند بازرسی هیئت

بیرون و مستقل بر حسابرسان شرکتهای سهامی

که مطرحتــر اســت و اهمیت بیشــتری دارد و

حسابدار

هیئت است .این گفتهی دوان دسپارت  ،از اعضای
2

در واقع ،تشکیل هیئت نوعی نظارت جداگانهی از

مبتنی بر ریســک به عرصههایی از حسابرســی

مهدی یزداندوست

اطالع بیشــتر از زمینههای مورد تاکید بازرســان

موسسات حسابرسی اطمینان بهدست دهند.

حسابرسی و بهکارگیری رویکردهای یکنواختتر

مترجم:

هیئت پاســخگوی کمیتههای حسابرســی برای

انتخابشــده ،از جمله ،نواقص عمدهی حسابرسی

از انتشــار گزارش هیئت ممکن اســت مجبور به

تغییر روش حسابرسی خود شود ،یا حتی شرکت
مورد رســیدگی را وادار کند که صورتهای مالی
اصالحشده را مجددا منتشر کند.

بخش غیــر عمومی گزارش به ســامانهی کنترل

کیفیت مربوط است .این بخش ممکن است شامل
6

فعالیتهای موسســه در زمینهی حفظ استقالل و

بیطرفی آن و نیز حسن نیت مدیران یا برنامههای
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بازرســی داخلی موسســه باشــد .در صورتی که

پیچیده انتظار دارد تجزیه و تحلیل دالیل بهوجود

تاریخ صدور گزارش غیر عمومی ،نواقص یافتهشده

و آنهــا را با نتایج تطبیق دهنــد .راهنمای مرکز

موسســهی حسابرســی نتواند ظرف دوازده ماه از

در کنتــرل کیفیــت را اصالح کند ،گــزارش به
صورت عمومی منتشر خواهد شد .طبق راهنمای

منتشرشــده توســط مرکز کیفیت حسابرســی
( 7)CAQدر ارتباط با بازرسیهای هیئت ،مراحل

اصالح رویههای موسســات حسابرســی با توجه
به نوع مشکالت شناساییشــده توسط هیئت در

زمینهی کنترل کیفیت تعیین میشود .در ارتباط
با این اصالحات میتوان ،به عنوان نمونه ،به تغییر

در مراحل حسابرســی شرکتها و نیز آموزشهای

تکمیلــی اشــاره کــرد .اســتانداردهای هیئت از
موسسات حسابرسی بزرگ و دارای حسابرسیهای

آمدن مشکالت حســابداری شناساییشده را ارائه

کیفیت حسابرسی میتواند در مورد مراحل انجام
اصالحــات و ارائهی تجزیه و تحلیلهای پایه برای

حسابرسان داخلی نیز مفید باشد.

دارد .این موضوع به ســرمایهگذاران و کمیتههای
حسابرسی نیز در تصمیمگیری کمک میکند.

یافتههای بازرسی

به گفتهی جورج بوتیک 8سه نقص در حسابرسیها

وجــود دارد که دائما تکرار میشــوند .این نواقص
شــامل ارزیابی و پاســخ به ریســکهای تحریف

در حال حاضــر ،هیئت در حــال بازبینی فرایند

بــا اهمیــت ،حسابرســی کنترل داخلــی حاکم

اجرا و چگونگی ارزیابی ســامانهی کنترل کیفیت

حسابداری ،شامل اندازهگیری ارزش منصفانه است

حسابرســی مبتنی بر ریسک اســت ،که مراحل
موسسه و بهبود آن را نشــان میدهد ،و به تغییر

اصــول ،زمانبندی و گســترهی فرایند بازرســی

میپــردازد .عالوه بر این ،هیئــت بر روی بهموقع

بودن و مربوط بودن گزارشهای بازرسی نیز تاکید

بر گزارشــگری مالــی ،و حسابرســی برآوردهای
(نمایــهی  .)1هیئت این نواقــص را در خالصهی

بازرســی کارکنان خود در ســال  ،2018با عنوان

"پیشنویس کارکنان از مشــاهدات بازرســیهای
سال  " 2018ارائه کرده است .این گزارش در ماه

نمایهی  -1نمونههایی از نواقص حسابرسی طبق گزارشهای هیئت نظارت حسابداری شرکتهای عام()PCAOB

زمینههای نواقص
حسابرسی

عدم انطباق با

نمونههایی از نواقص حسابرسی

 -1ارزیابی و پاسخ به
ریسکهای تحریف با
اهمیت

 :AS 2301پاسخهای حسابرس به ریسکهای
تحریف بااهمیت
 :AS 2810ارزیابی نتایج حسابرسی

•حسابرس مستقل روشهای اساسی حسابرسی از جمله آزمون
جزئیات را انجام نداده است ،که در مورد ارزیابی تقلب و ریسکهای
قابل مالحظه دیگر پاسخگو باشد.
•حسابرس مستقل شواهد حسابرسی مربوط را که به نظر میرسد با
ادعاهای مشخصی در صورتهای مالی مغایرت دارد ،در نظر نگرفته
است.
•حسابرس مستقل صورتهای مالی را از جنبهی مربوط بودن و کامل
بودن افشای اطالعات به میزان کافی ارزیابی نکرده است.

 -2حسابرسی کنترل داخلی
حاکم بر گزارشگری مالی

 :AS 2201حسابرسی کنترل داخلی حاکم بر
گزارشگری مالی که با حسابرسی
صورتهای مالی یکپارچه شده
است.

•حسابرس مستقل ماهیت و مربوط بودن رویههای مورد عمل مدیران
را طی فرآیند حسابرسی بررسی نکرده است.
•حسابرس مستقل تردید حرفهای را در آزمون کنترلها به طور
مناسب اعمال نکرده و به استعالم از مدیریت اکتفا کرده است.
•حسابرس مستقل شناخت کافی از تحریف بالقوه در منابع را کسب
نکرده است.
•حسابرس مستقل کنترلهای مربوط به کامل بودن و درستی
اطالعات یا گزارشهای تولیدشده در سامانه را به طور کامل بررسی
نکرده است.

 -3حسابرسی برآوردهای
حسابداری ،شامل
اندازهگیری ارزش
منصفانه

 :AS 2501حسابرسی برآوردهای حسابداری

•حسابرس مستقل به طور کامل متوجه نشده است که برآوردها
چگونه محاسبه شدهاند.
•حسابرس مستقل به اندازهی کافی آزمونهای ورودیها و ارزیابیهای
اساسی مفروضات مدیریتی را اعمال نکرده است.
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حسابدار

شمارۀ ۳۳1

زمستان ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

می  2019منتشر شد.

در خالصــهی بازرســی کارکنان هیئت در ســال

صورتهــای مالی و نیز حمایــت از اظهارنظر

شــدهی بازرســی از حسابرسان در ســال ،2016

گزارشگری مالی در پایان سال میشود.

نقص کلیدی شمارهی  :1ارزیابی و پاسخ به

 ،2017و در قســمت مروری بر مشاهدات منتشر

در ایاالت متحده ،نقص مربوط به ارزیابی و پاسخ

به این موضوع اشــاره شــده اســت که در بعضی

عدم انجام حسابرســی طبق استاندارد حسابرسی

انجامشــده بــرای ارزیابی کامل ریســک تقلب و

ریسکهای تحریف با اهمیت

به ریســکهای تحریــف با اهمیــت در نتیجهی
شــمارهی  2301هیئت رخ میدهد .مســئولیت

حسابرسان مستقل در مورد ریسکهای با اهمیت

و اســتاندارد حسابرسی شــمارهی  2810برآورد
نتایج حسابرسی است.

از شــرکتهای انتخابشــده ،انجــام آزمونهای
دیگر عوامل ریســک به اندازهی کافــی از کارایی

الزم برخوردار نبوده اســت .در خالصهی بازرسی

کارکنان هیئت در ســال  2017به موضوع ریسک
شناســایی درآمد اشاره شده اســت .در خالصهی

بازرســی کارکنان هیئت در ســال  2018به نیاز

در ایــران ،طبــق بندهــای  25و  26اســتاندارد

آزمون درســتی همهی تراکنشهــای مربوط به

طراحی و اجرای روشهای حسابرســی الزم باید

شــامل مطابقت صورتحســابهای صادره توسط

حسابرسی شمارهی  ،315حسابرس مستقل برای

خطرهای تحریف با اهمیت را در سطح صورتهای
مالی و سطح ادعاهای مربوط به گروههای معامالت،

ماندهی حســابها و موارد افشا مشخص و ارزیابی

کند .در ادامه ،حســابرس مستقل را با انجام موارد
زیر راهنمایی میکند:

خطرها را از طریق فرایند کســب شــناخت از

ارزیابی ریسک کنترل برای مقاصد حسابرسی

درآمد اهمیت ویژه داده شــده اســت .این آزمون
شــرکت با مــواد قراردادهــای مرتبــط و تحویل
محصول/خدمــات و نیز آزمــون مقادیر مندرج در

صورتحساب با درآمد شناساییشده است .شرکتها

باید فرض کنند که در درآمد و ارزشــیابی آن نیز

ریسک تقلب وجود دارد.

حســابرس دربارهی کنترل داخلــی حاکم بر

بعضی از بازرســیها ،به روشــنی مواردی را نشان
میدهند که ارائهی صورتهای مالی و افشای کامل

اطالعات به طور کافی ارزیابی نشــده است .بند 3

استاندارد  2810از حسابرسان مستقل میخواهد

در زمــان اظهارنظر دربارهی درســتی صورتهای
مالی به همهی شــواهد حسابرســی مربوط توجه
کافی داشــته باشــند ،صرف نظر از این که آیا این

مدارک در صورتهای مالی تایید یا رد شده است.

حسابرســان داخلی نیز به منظور رفع نواقص مکرر

حسابرســی باید بــا ایجاد و نظارت بــر رویههای
اطمینانبخــش از حســن نیــت ارکان راهبری،
استقالل حسابرسی ،ارزیابی ریسک تحریفهای با

اهمیت و برآوردهای حسابداری همکاری تنگاتنگی
با اعضای کمیتهی حسابرسی داشته باشند.

نقص کلیدی شــماره  :2حسابرســی کنترل

واحد تجاری و محیط آن ،شــامل کنترلهای

روشهای حسابرســی بایــد برای رســیدگی به

داخلی حاکم بر گزارشگری مالی

معامالت ،ماندهی حســابها و موارد افشــا در

بــرای هر ادعای مربوط به هر حســاب و افشــای

 2201بــه وجــود میآید؛ در حسابرســی کنترل

مربوط به خطرها و با در نظر گرفتن گروههای
صورتهای مالی مشخص کند،

ریسکهای ارزیابیشــده از تحریفهای با اهمیت
اطالعات مهم طراحی و اجرا شود (بند  8استاندارد

خطرهای مشخصشده و این که آیا این خطرها

 .)2301در بند  9اســتاندارد  2301هیئت تاکید

واحد ارتبــاط فراگیرتری دارند و به طور بالقوه

حسابرسی باید:

با صورتهای مالی بــه عنوان یک مجموعهی
بر بسیاری از ادعاها اثر دارند یا خیر؟ را ارزیابی

کند،

بــا توجه به کنترلهای مربوطی که حســابرس
مســتقل میخواهــد آزمون کنــد ،خطرهای
مشخصشده را به آن چه ربط دهد که میتواند
در سطح ادعای مدیریت اشتباه باشد ،و

شده اســت حسابرسان مســتقل هنگام انجام کار
شواهد حسابرســی متقاعدکنندهی بیشتری به

نقص در این زمینه ،در اثر عدم رعایت اســتاندارد

داخلی حاکم بر گزارشــگری مالی که با حسابرسی
صورتهای مالی یکپارچه شــده است .این مشکل

از عدم آزمون کافی برآوردهای حسابداری مربوط
به درآمــد ،ترکیبهــای تجــاری ،کاهش ارزش
داراییها و ذخیرهها به وجود میآید .حسابرســان

دســت آورند تا احتمال برآورد ریسک بیشتر

مســتقل باید میــزان مناســبی از تردید حرفهای

به انــواع تحریفهــای بالقوه کــه میتواند در

خالصهی بازرسی کارکنان هیئت در سال ،2017

همیــن طور به احتمال رخــداد و اندازهی این

به مدیران وابســته هستند و به آنان اعتماد دارند.

شود.

نتیجهی ریســکهای شناساییشــده باشد ،و

را نســبت به درستی این حســابها در نظر بگیرند.
شــرکتهایی را نشــان میدهد که بیش از اندازه
بنابرایــن ،در آزمونهــای کنترل آنهــا معموال

احتمال وجــود تحریفها شــامل امکان وجود

تحریفهای بالقوه توجه کنند.

تحریفهای بالقوه به گونهای اســت که بتواند

کنترلها را برای دستیابی به اهداف حسابرسی

میشود .خالصهی بازرسی کارکنان هیئت در سال

بهدســت آوردن شــواهد کافی در حمایت از

حسابرســان مســتقل آزمون اثربخشی طراحی و

تحریفهای متعدد و احتمال این که آیا میزان
منجر به تحریفهای با اهمیت شــود یا خیر؟

را بررسی کند.

زمستان ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار
شمارۀ ۳۳1

در یــک حسابرســی یکپارچــه بایــد آزمون

برنامهریــزی کنند که به طور همزمان شــامل

مواردی از نادرستی و عدم انطباق با اهداف گزارش

 ،2018نمونههایی را شــرح میدهد که در آنها،
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اجــرای کنترلها را به صورت نامناســب و ناکافی

کنترل داخلی را مشخص کند.

دقیق امکانپذیر نیســت .با توجــه به چالشهای

به ریسکهای مشخص تحریفهای با اهمیت انجام

در نشریهی شمارهی " 11هشدار عمل حسابرسی

پیچیدگیهای حسابرســی مرتبط با آن ،هیئت در

انجام دادهاند ،یا کنترلهایی را برای آزمون مربوط

ندادهاند.

کارکنان هیئت" نکاتی دربارهی حسابرسی کنترل
9

داخلی حاکم بر گزارشــگری مالــی برای تذکر به
از الزامات خاصی ،مطابق با استاندارد  2201هیئت

صاحــبکاران از برآوردهــای حســابداری ارائــه

اســتاندارد  2201هیئت به ارائهی دستاوردی بر
داخلی مربوط است .این استاندارد حسابرسی برای

است .برای حسابرسی کنترل داخلی الزم است این

تأکید بر مــوارد با اهمیت در حسابرســی کنترل
داخلی و اجتناب از رویههایی در نظر گرفته شــده
است که برای حسابرسی اثربخش ضروری نیست.
حســابرس مســتقل باید هنگام انتخاب کنترلها

برای انجام آزمون ،نتیجهگیــری خود را دربارهی
این موضــوع بیان کند که کنترلهای شــرکت از

جنبهی ریســکهای تحریف مربوط به هر ادعا به

طور مناســب مورد ارزیابی قرار میگیرد (بند 39
اســتاندارد  .)2201عالوه بر آن ،بند  42استاندارد

 ،2201آزمونهایی را دربارهی درســتی اثربخشی

سال  2017طی پیشــنهادهای خود ،رهنمودهای

جدیــدی را برای گســترش دامنهی مســئولیت

حسابرسان مســتقل ارائه شده است که با استفاده

مبنای ریســک میپردازد که به حسابرسی کنترل

اخیــر مطرحشــده در برآوردهای حســابداری و

تذکرها در زمینههای زیر مورد توجه قرار گیرد:

حسابرســان در بازبینــی چگونگــی اســتفادهی
کرد .اهمیت موضوع هنگامی آشــکار میشود که

بدانیم برآوردهای حســابداری تــا چه میزان تاثیر

ارزیابی ریسک حسابرسان مستقل و حسابرسی

چشــمگیری بر صورتهای مالی شــرکتها و در

انتخاب کنترلها برای آزمون

البته بررســی برآوردها برای حسابرســان مستقل

کنترل داخلی

الزامات آزمون کنترل بازنگری مدیریت

نهایت تصمیمگیری استفادهکنندگان آنها دارند.
همواره چالشبرانگیز بوده اســت .زیرا شــرکتها

مالحظــات مربوط به فنــاوری اطالعات مانند

اغلب از روشها و فرآیندهای پیچیدهای اســتفاده

استفاده از کار دیگران

تــوام با ابهام در اندازهگیری هســتند .این موضوع

دادههای ایجاد شده توسط سامانه
ارزیابی نواقص کنترل

میکننــد که در برگیرنــدهی فرضیههای ذهنی و

خــود در معرض ســوءگیری مدیریت قــرار دارد.
بازرســان هیئت متوجه نواقص تکرارشوندهای در

طراحی کنترلها پیشــنهاد میکند که بر اســاس

حسابرســان داخلــی با توجــه به دانــش کلی و

رسیدگیهای حسابرسان به برآوردهای حسابداری

پیشــگیری اثربخش یا تشــخیص یا جلوگیری از

آن میتوانند به حسابرســان مســتقل در رسیدن

کرد بایــد اســتانداردها را بــرای راهنمایی بهتر

آنها مشخص میشود آیا کنترلهای شرکت برای
اشتباه یا تقلبها کفایت می کند یا نه؟

شــناخت خود از سیاستهای ســازمان و عملیات

به درک عمیق از فرایندهای ســازمان ،تراکنشها،
و کنترلهــا کمــک کنند .این موضــوع در بند 4

صاحــبکاران شــدهاند .از ایــن رو ،هیئت اعالم
حسابرســان بهروزرســانی کند .به گفتهی یکی از

اعضــای هیئت" :هر چنــد نمیتوانیم چالشهای

اثربخشــی این کنترلها به دست آورد .با افزایش
ریســک تبعاً میزان شــواهد حسابرســی نیز باید

اســتاندارد حسابرسی شــمارهی  610بیان شده

ذاتی را در حسابرسی برآوردها کاهش دهیم ،ولی

ل اظهارنظر دربارهی صورتهــای مالی و
مســئو 

اهمیت ارزیابی ریسک ،آگاهی از امکان سوءگیری

شــمارهی  ،315هنگامی که حســابرس مستقل،

ی حسابرسی است ،ولی بخشهای معینی
روشها 

حسابرس مستقل باید شــواهد متقاعدکنندهای از

افزایش یابد .طبق بند  16اســتاندارد حسابرســی

ریســکهای تحریف با اهمیتی را تشــخیص دهد

که مدیران اجرایی نتوانســتهاند آنها را تشخیص
دهند ،باید این موضوع را بررسی کند که آیا نوعی

ریسک کســب و کار مرتبط وجود داشته است که

انتظار میرفت باید توســط فرایند ارزیابی ریسک
واحد تجاری مشــخص میشــد یا نه؟ اگر چنین

ریسکی وجود داشته باشد ،حسابرس مستقل باید
علت مشــخص نشدن آن توســط فرایند مذکور و

مناســب بودن آن فرایند برای شــرایط موجود را

بررســیکند؛ یا با توجه به فرایند ارزیابی ریسک
واحد تجاری وجــود یک نقطه ضعف با اهمیت در
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ل ب ه تنهایی
س مســتق 
اســت ،که هرچند حسابر 

ی اجــرا ،و حدود
تعیین نــوع و ماهیت ،زمانبند 

ی داخلی نیز میتواند مورد
از کار واحد حسابرســ 
ل نیز قرار گیرد.
استفادهی حسابرس مستق 

میتوانیم اســتانداردهای روشنی ارائه کنیم که بر
مدیریت ،و نیاز به تردید حرفهای برای پشــتیبانی

از عملکرد حسابرســی با کیفیت تاکید داشــــته
باشند".
هیئت اخیرا ،در نوامبــر  ،2019رهنمود جدیدی

نقــص کلیدی شــمارهی  : 3حسابرســی

دربــارهی حسابرســی برآوردهای حســابداری و

ارزش منصفانه

حسابرسیها منتشــر کرده است .این استانداردها

برآوردهای حسابداری ،شــامل اندازهگیری

استفاده از کار کارشناسان با هدف کمک به اجرای

طبــق بند  7اســتاندارد حسابرســی شــمارهی

شامل چهار موضوع شامل برآوردهای حسابداری،

شــامل برآوردهای ارزش منصفانه و موارد افشای

یا اســتفادهی حسابرس مستقل از کار کارشناسان

" ،540حسابرســی برآوردهــای حســابداری،

مرتبط" ،برآورد حســابداري يعني تقریبی از مبلغ

پولی در شــرایطی که اندازهگیــری آن به صورت

حسابرسی ارزش منصفانهی ابزارهای مالی ،نظارت
دیگر ،و استفاده از کار کارشناسان شرکت است ،و

برای رسیدگیهای ســال مالی  2020به بعد الزم

حسابدار

شمارۀ ۳۳1

زمستان ۱۳۹۸
h e s a b d a r . i i c a . i r

نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

االجرا میشــود .اســتاندارد مربوط به حسابرسی

ارزشــگذاری ،و قضاوتهای شــخصی بوده است.

را در مورد استاندارد جدید هیئت برای حسابرسی

تردیــد حرفهای اعضای اصلی گــروه را در فرآیند

ارزش منصفانه و برآوردهای حسابرسی ،اطالعاتی
برآوردهای حســابداری ارائه میدهــد .همچنین
تغییرات ایجادشــده برای ادغــام الزامات ارزیابی

ریســک هیئت را هنگام حسابرســی برآوردهای
حســابداری ،از جمله اندازهگیری ارزش منصفانه،

به شکلی برجســته بیان میکند .استاندارد جدید
مبتنی بر ریســک است و ثبات رویهی بیشتری را
در بهکارگیری ترویج میکند .همچنین بر اهمیت

بنابراین ،حسابرســان مستقل باید با در نظرگرفتن
حسابرسی درگیر کنند.

ارزیابی شواهد حسابرسی مناسب برای برآوردهای
در نظــر گرفتهشــده در صورتهای مالــی ارائه
میدهد .بند  3این استاندارد به مسئولیت مدیریت

بیشــتر به جانــبداری احتمالــی مدیریت تاکید

هم در نظر بگیرند.

مدیریــت را بــرای ایجــاد فراینــد برآوردهــای

باشد .ولی مراحل مشــخصی به شرح زیر باید در

حســابداری" ،رهنمودهایی را دربارهی محاسبه و

مدیریت برای برآوردهای حسابداری ضروری است.

شواهد تاییدکننده و شواهد نقضکننده را در کنار

در این ارتبــاط ،بند  5اســتاندارد  2501هیئت،

اســتاندارد  2501هیئت" ،حسابرسی برآوردهای

اعمال تردید حرفهای از سوی حسابرسان مستقل

میکند .بر این اســاس ،حسابرســان مستقل باید

از وجود نوعی خوشبینی یا بدبینی باشـد.

حسابداری مســئول میداند .هرچند ممکن است

دربارهی برآوردهای حســابداری بر اساس عوامل

هنــگام ارزیابی برآوردهــای مدیریت و لزوم توجه

انتخاب یک برآورد نقطهای که ممکن است حاکی

ذهنی و معقول میپردازد .بر این اســاس ،قضاوت
این قضاوت بســتگی به دانــش و تجربهی فرد و
همچنین به شناخت شرایط حال و آینده و نحوهی

برخورد وی با این شرایط را دارد.

این فرایند به صورت کتبی و رســمی آماده نشده
نظر گرفته شود:

تشــخیص این که این برآوردها چه زمانی الزم

است.

شناسایی عواملی که ممکن است بر برآوردهای

حسابداری اثر بگذارد.

جمعآوری دادههای قابل اعتماد ،مرتبط و کافی

که طبق آن برآوردها انجام شود.

جمعآوری اطالعاتی که نشاندهندهی قضاوت

مدیریت دربارهی شــرایط احتمالی پیش رو و

نواقص مربوط به حسابرسی برآوردهای حسابداری

در ایــران ،طبــق بنــد ت –  125اســتاندارد

رویدادها با توجه به عوامل مربوط باشد.

"حسابرســی برآوردهای حســابداری" ،است .این

برای تشــخیص وجــود نشــانههایی از جانبداری

و دیگر عوامل مرتبط.

کاهش ارزش برای ســرقفلی و ســایر داراییهای

دربارهی برآوردهای حسابداری بررسی کند .برای

در نتیجهی عدم رعایت اســتاندارد  2501هیئت،

نواقــص به طور کلــی با ارزیابــی تجزیه و تحلیل
بلندمــدت و ارزشگذاری داراییهــا و بدهیهای
حاصل از ترکیبهای تجاری همراه است.

حسابرسی شــمارهی  ،540حسابرس مستقل باید

احتمالی مدیریت ،قضاوتهــا و تصمیمات وی را

نتیجهگیری دربــارهی معقول بــودن برآوردهای

حسابداری وجود نشانههایی از جانبداری احتمالی

در رابطه با برآوردهای حسابداری میتوان به موارد

 2017و  2018به آن اشاره شده است ،برآوردهای

ارزش موجــودی مــواد و کاال و ابزارهــای مالی
اســت .نواقص یافتهشده نشــان میدهد بعضی از

حسابرسان مستقل بهدرســتی متوجه نشدند که

و کفایت افشا شده است.

مدیریت دربارهی معقول بودن مفروضات عمدهی

زیر اشاره کرد:

زیانهای مربوط به اجاره و وام و ذخیرهی کاهش

پذیرفتهی همگانی حسابداری است و به درستی

مدیریت بــه خودی خود نشــاندهندهی تحریف

نمونههــای دیگــری از نواقص حسابرســی که در

ارزشگــذاری مجــدد و ذخایر ،شــامل ذخیرهی

بررســی این موضوع که برآوردها مطابق اصول

آن چنــان که در بند  15اســتاندارد حسابرســی

نیست .از نشــانههای جانبداری احتمالی مدیریت

خالصهی بازرســی کارکنان هیئت در ســالهای

محاسبهی میزان برآوردها بر اساس مفروضات

تغییر در برآوردهای حســابداری یا روش انجام

شمارهی  540آمده است ،حسابرس مستقل باید از

استفادهشــده در انجــام برآوردهای حســابداری
تاییدیــهی کتبی دریافــت کند .این اســتاندارد،

برآوردهــا ،در مواردی که ارزیابــی مدیریت از

دربــارهی برآوردهای حســابداری کــه منجر به

است،

ملزم به ارزیابی موارد زیر میکند:

تغییر در شــرایط ،به صورت ذهنی انجام شده

ریسکهای عمده میشــوند ،حسابرس مستقل را

اســتفاده از مفروضــات واحــد تجــاری برای

نحوهی بررســی دیگر مفروضات و نتایج توسط

کافی آزمون مناســب و کافی ورودیها و ارزیابی

شــرایطی که این مفروضات بــا مفروضات قابل

مدیریت با ابهام در انجام برآورد حســابداری به

انجام نشده است .خالصهی بازرسی کارکنان هیئت

انتخاب یا ایجــاد مفروضات عمدهای که منجر

معقول بودن مفروضات عمدهی مورد استفادهی

میشود،

قصد مدیریت برای انجام اقدامی خاص و توانایی

این برآوردها چگونه محاســبه شــدهاند ،یا بهطور

مفروضات با اهمیت به کار رفته توســط مدیریت

در سال  2018نشان می دهد این برآوردها شامل

اقالم ورودی بررسینشــده ،مدلهــای پیچیدهی
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برآوردهــای حســابداری ارزش منصفانــه ،در
مشاهده در بازار سازگار نیست،

به برآورد نقطهای مطلوب برای اهداف مدیریت

مدیریــت و دلیل رد آنها یا نحــوهی برخورد
روشهای دیگر.
مدیریت.
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انجام آن اقدام در رابطه با معقول بودن مفروضات

عمدهی مورد اســتفاده مدیریــت یا بهکارگیری
مناسب چارچوب گزارشگری مالی مربوط.

حرفــهای از جمله تردید حرفهای را بهکارمیبرند یا

نه .همچنین ،میزان پرداختن حسابرسان مستقل به
ریســکهای مربوط به داراییهای دیجیتالی مانند

دربارهی نواقص تکرارشونده مهم است .حسابرسان

داخلی به ویژه هنگام ایفای مسئولیتهای مربوط

به کیفیــت حسابرســی و اطمینان از اســتقالل

11

موسســات حسابرســی ،با اطالع از این فرایندها

منابع و فرایندهای حسابرسی برنامهریزیشده تاکید

اطالعات و مشــاوره دهند .در این مقاله ،سه نقص

ماهیــت مفروضات و این که کدام یک در خور

در همهی زمینههای نواقص معرفی شــده اســت.

هیئــت شــامل ارزیابی و پاســخ به ریســکهای

مدیریــت چگونه مربوط بــودن و کامل بودن

ریســک مربوط به درآمد داشــته باشــند و آزمون

بر گزارشــگری مالــی ،و حسابرســی برآوردهای

مدیریــت چگونــه بــه کارگیــری یکنواخت

را ارزیابی کننــد .ترکیبهای تجاری نیز یک مورد

آیا مفروضــات مربوط به مســائل تحت کنترل

به عنوان زمینهای متاثر از ریسک اقتصادی نمایان

ارزهای دیجیتالی و عرضهی اولیهی مسکوکات
10

از جمله مواردی که حسابرس مستقل میتواند در

ارزیابی شــود .عالوه بر این ،هیئت بر روی مدیریت

مدنظر قرار دهد ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

دارد .شــناخت درآمد به عنوان زمینهای قابل توجه

درک مفروضات زیربنایی برآوردهای حســابداری

توجه هستند.

مفروضات را ارزیابی میکند.

مفروضات را درون شرکت تعیین میکند.

مدیریت است ،و چگونه این مفروضات با برنامههای

کســب و کار واحــد تجاری و محیــط بیرونی با
موضوعات خارج از کنترل آن مطابقت دارند.

ماهیــت و دامنهی مستندســازی و در صورت

وجود ،تقویت مفروضات.

ابهام در برآوردها از چنان اهمیتی برخوردار اســت

که در بند  125اســتاندارد بینالمللی حســابداری

بنابراین ،شــرکتها باید توجه ویــژهای به ارزیابی
کنترلهای درآمد را طراحــی و برآوردهای درآمد

خالصــهی گزارش بازرســی کارکنــان هیئت در
ســال  ،2018همچنین بیان میکند شــماری از

ریسکها را تغییر دهند .ارتباط قوی با حسابرسان

نظارتی آن میتواند کمک کنند .حسابرسان داخلی

حسابرســی دربارهی همهی موارد توضیح دادهشده

طبق گزارش بازرســی کارکنان هیئت در ســال

توســط هیئت همــکاری کنند ،تا مطمئن شــوند

کنترلهای کیفی شــرکتها ،ارزیابی و نظارت بر

این فرایندها مطابق آموزشهای دادهشده دارند.

2- Daune Desparte
3- American Institute of Certified
)Public Accountants (AICPA
4- Securities and Exchange Commis)sion (SEC
5- Significant Audit Deficiencies

6- System of Quality Control
)7- The Center for Audit Quality(CAQ
8- Goorge Botic
9- PCAOB, Staff Audit Practice Alert
)(SAPA

همهی افراد درگیر در حسابرســی شناخت کافی از

خالصه و نتیجهگیری

شناسایی ریسکهای سایبری استفاده میکنند .در

وقتــی صحبــت از کیفیت حسابرســی اســت،

نرمافزارهــای حسابرســی و بررســی این موضوع

هستند تا زمینههای شناخت نواقص حسابرسی و

50

)sight Board (PCAOB

حســابرس به آنها پرداخته شده است و این که آیا

در پایان دورهی گزارشگری افشا کنند.

این نرمافزارها اســتفاده میکننــد ،و مراقبتهای

1- Public Company Accounting Over-

مستقل میتواند به اعضای کمیتهی حسابرسی در

نیز همانند حسابرســان مســتقل باید با کمیتهی

پرداخت که آیا شــرکتها به صــورت اثربخش از

پینوشتها :

اساسی مورد نظر کمیتهی حسابرسی بپردازند ،و آن

توجــه تعدیل با اهمیت در مبالغ دفتری داراییها و

سال  ،2019هیئت به چگونگی استفاده و توسعهی

و استانداردهای حسابرســی ایران راهکارهایی در

موسسات حسابرسی نتوانســتهاند به ریسکهای

همچنین ،به کمیتهی حسابرســی در ایفای نقش

حسابرســی متمرکز میشــوند که شرکتها برای

ارائه و بررســی شــد .همچنین ،بــا بهرهگیری از

میشوند و در گزارشگری مالی اهمیت دارند.

منابــع اصلی ابهام در برآورد را که با ریســک قابل

پیــروی از الزامات اســتقالل و ارزیابی روشهای

حســابداری شــامل اندازهگیری ارزش منصفانه،

راستای افزایش کیفیت حسابرسی ارائه شد.

همهی ریسکها شناسایی شدهاند یا نه ،کمک کند.

 ،2019بازرســان بر روی طراحی و انجام اثربخش

تحریف با اهمیت ،حسابرسی کنترل داخلی حاکم

تکراری هســتند که در آزمون ضعف کنترل داخلی

شــمارهی  ،1واحدهای گزارشــگر را ملزم میکند

بدهیهای مربوط به سال مالی آینده همراه هستند،

مهم حسابرســی از نواقص گزارششــده توســط

استانداردهای مرتبط از جمله استانداردهای هیئت

شناخت عوامل بیرونی و خاص شرکتها که توسط

آن دســته از مفروضات خود دربارهی آینده و سایر

میتواننــد در این زمینه به کمیتهی حسابرســی

کمیتههای حسابرســی شــرکتها در کنار هیئت
رفع آنها و فرایند بازرســی هیئت بهخوبی انجام

شــود .بدین منظور ،شــناخت یافتههــای هیئت

10- cryptocurrency
11- Initial Coin Offering
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