مطالعات حسابداری و حسابرسی ،پاییز  ،1400شماره  ،39از صفحه  79تا 96
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دانشیار حسابداری ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران

جعفر

احمدپور2

دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد قائنات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائنات ،ایران
(تاریخ دریافت 2 :خرداد 1399؛ تاریخ پذیرش 20 :بهمن )1399

تحقیق حاضر به تحلیل حسابهای دریافتنی از دیدگاه حسابرس و شبیهسازی آن پرداخته است .جامعه
آماری تحقیق حاضر دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که درس حسابرسی را
گذرانده بودند ،میباشد که در نهایت نظرات حدود  20دانشجو در هر دو گروه کارشناسی و کارشناسی
ارشد طی دوره تحصیلی سال  1398-1399مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .روش استفاده شده در این
تحقیق ،روش پیمایشی (یکی از متداولترین روشهای تحقیق کمی) از نوع کاربردی است که به این
منظور پرسشنامه باز (مصاحبه) تهیه و تنظیم شده و توزیع گردیده است .در ادامه مصاحبهها تحلیل
گردید و با استفاده از تحلیل دادههای کیفی (داده های کیفی به معنای داده هایی است که از پرسشنامه
های باز استخراج می گردد) اطالعات بررسی شد .شبیهسازی بررسی شده در پژوهش حاضر با بررسی
سؤاالتی انجام گردید و میتواند به دانشجویان این یاری را برساند که بتوانند مفاهیمی از قبیل  .1فرآیند
تأییدیه؛  .2رویههای جایگزین برای حسابهای دریافتنی؛  .3ارزیابی شواهد حسابرسی؛  .4تهیه کاربرگ؛
و  .5نمونهگیری آماری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک ،را درک نمایند.
واژههای کلیدی :حسابرسی ،حسابهای دریافتنی ،تأییدیهها ،ریسک.
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الری دشت بیاض و احمدپور

مقدمه
در مؤسساتی که حسابهای دریافتنی با اهمیت میباشد ،حسابرس مستقل معموالً مطالبات را از طریق
برقراری ارتباط مستقیم با بدهکاران مورد تأیید و اثبات قرار میدهد .چنانچه این کار غیرعملی یا غیرممکن
باشد روشهای جایگزین انجام میگیرد .حسابهای دریافتی تجاری آن قسمت از مطالبات شرکت بوده
که از طریق انجام فروشهای نسیه و نیز اعطای اعتبار توسط شرکت ایجاد میگردد .با توجه به رشد کمی
تولیدات شرکتهای دولتی در سالهای اخیر همواره مقداری از منابع شرکتها در بدهکاران تجاری
سرمایهگذاری شده و مانده این حساب ارقام قابل توجهی را در ترازنامه شرکتهای مورد بحث تشکیل
میدهد .از این رو حسابرسان این شرکتها در رسیدگیهای خود به این حساب به دنبال اثبات این امر
هستند که مانده بدهکاران تجاری در تاریخ ترازنامه وجود داشته ،متعلق به شرکت بوده ،به خالص ارزش
بازیافتنی (یعنی پس از کسر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) منعکس شده و نهایتاً به نحو صحیح مطابق
با اصول پذیرفته شده حسابداری طبقهبندی گردیدهاند ].[1
یکی از روشهای ضروری و الینفک رسیدگی به حسابهای دریافتی تجاری ،ارسال درخواست تأیید مانده
از طرف حسابرس برای بدهکار و بررسی پاسخهای دریافتی میباشد .چنانچه نگاهی به گزارشهای
حسابرسی شرکتهای تحت پوشش بیافکنیم ،در غالب موارد در پاراگراف توضیحی در ارتباط با نتایج
حاصل از رسیدگی به سرفصل حسابهای دریافتی و ارسال درخواستهای تأییدیه را نظارهگر خواهیم بود
که از لحاظ طبقهبندی پاراگرافها در حسابرسی به آنها «محدویت» و «ابهام» اطالق میشود .مورد اول
عبارت است از عدم توانایی حسابرس در ارسال درخواست تأییدیه برای بدهکاران به علت در دسترس
نبودن آدرس بدهکار و سایر محدودیتهای تحمیل شده میباشد و مورد دوم که عمومیت بیشتری دارد
برشمردن نتایج حاصل از ارسال درخواستهای تأییدیه بدهکاران میباشد که غالباً به عدم دریافت پاسخ
درخواستها یا وصول درخواستهای تأییدیه که مبالغ آن با دفاتر واحد مورد رسیدگی دارای مغایرت
است ،اشاره دارد .با توجه به کثرت و استمرار درج مطالب فوقالذکر در گزارشهای حسابرسی شرکتها،
بررسی علل ایجاد موارد محدودیت و ابهام مخصوصأ علل عدم تمایل یا عدم توانایی بدهکاران در ارائه
پاسخ به تأییدهای دریافتی و نیز علل ایجاد مغایرت بین رقم تأییدهای ارسالی (یا رقم طبق دفاتر صاحبکار)
و پاسخهای دریافتی و علت اصرار و استمرار اعمال روش تائیدیه از طرف حسابرسان این شرکتها ضروری
بوده و بررسی فرآیند تأییدهای درخواستی از بدهکاران تجاری الزم به نظر میرسد.
با توجه به این موارد به نظر میرسد که این فرآیند در حسابرسی صورتهای مالی شرکتهای تحت
پوشش از اثربخشی الزم برخوردار نمیباشد .فراندو و مولر ،)2013( 1رابطه حسابهای دریافتنی و
پرداختنی را با مدیریت رشد شرکت بررسی نمودند .نتایج پژوهش آنها نشان داد در کشورهایی که
2
معامالت نسیه در آنها زیاد است ،رشد شرکت از طریق آن معامالت ،مدیریت میشود ] .[16کی لر
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( ،)2010نشان داد مدیران از طریق مدیریت حسابهای دریافتنی و پیشدریافت درآمد ،میزان فروش
خود را مدیریت میکنند تا از کاهش سودآوری اجتناب کنند ] .[11آزاد و قندری ( )1391پژوهشی بین
اجزای اقالم تعهدی و بازده سهام با تاکید بر نقش حساب های دریافتنی انجام دادند که نتیجه تحقیق
رابطه مثبتی میان اجزای سود ،به ویژه جریان های نقدی عملیاتی و حسابهای دریافتنی به عنوان یک
قلم تعهدی و بازده سهام را نشان داد ].[2
با بررسی و مطالعه مجالتی در زمینه حسابداری ،تحقیقاتی مشاهده می شود که پیرامون حسابرسی
حسابهای دریافتنی و یا نمونهگیری حسابرسی تمرکز داشتند و به حسابرسی فرآیند حسابهای
دریافتنی پرداختند] 5؛ 12؛ 6؛  [18و همچنین تحقیقاتی نیز بود که بهطور خاص در مورد نمونهگیری
حسابرسی بحث میکردند ]13؛  .[17این تحقیق بیان می کند چگونه شرکتها از حسابهای دریافتنی
به عنوان وثیقه برای گرفتن وامها استفاده میکنند که ممکن است برای اظهار بیش از حد 1حسابهای
دریافتنی انگیزه ایجاد کند .همچنین محدودیتهای رویههای تأیید در تشخیص طرحهای پیچیده مورد
استفاده در اظهار بیش از حد حسابهای دریافتنی را نشان میدهد .عالوه براین ،این پژوهش به
حسابهای دریافتنی به عنوان یک شبیهسازی روند حسابرسی اشاره میکند که ممکن است فعالیتهای
کالهبرداری را نشان دهند .همچنین نتایج پژوهش میتواند به محققان و پژوهشگران در راستای تحقیقات
آتی کمک نماید.
مبانی نظری تحقیق
دریافتنیها نماینده مطالبات واحد تجاری از بدهکاران است که درنتیجه فروش مواد یا ارائه خدمات بهطور
نسیه ایجاد شده است و رسمیتش از سند دریافتنی کمتر است .تغییرات نسبتاً بزرگ در دریافتنیها
میتواند ناشی از این باشد که شرکت فروشهای اعتباری دارد و دریافتنیهای تحققنیافته را به عنوان
فروش ثبت میکند .در این راستا مارکوانت و ویدمن )2004( 2دریافتند زمانی که شرکتها اقدام به انتشار
سهام مینمایند ،دریافتنی به میزان قابل توجهی باال است و فقط قبل از خرید سهم توسط مدیریت پایین
است .بسیاری از مفسران افزایش نامتناسب در دریافتنیها را به عنوان عالمتی از "اخبار بد" در نظر
میگیرند ].[4
مدیریت حسابهای دریافتنی شامل پنج مرحله  .1چه کسی اعتبار را گسترش میدهد .2 ،ایجاد یک
دوره پرداخت .3 ،نظارت مجموعه .4 ،ارزیابی نقدینگی از مطالبات و در نهایت  .5وجوه دریافتنی از
دارندگان حسابهای دریافتنی است .هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش حفظ مانده مطلوب هر یک
از اجزای مدیریت سرمایه در گردش است .کسب و کار موفق به شدت به توانایی مدیران مالی در مدیریت
اثربخش حسابهای دریافتنی ،موجودی کاال و حسابهای پرداختنی وابسته است .امروزه اگر شرکتها
بخواهند از مزایای جهانی شدن سرمایه برخوردار شوند و قابلیت آن را داشته باشند تا سهام خود را در
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بازارهای معتبر دنیا عرضه نمایند و از این طریق بتوانند سرمایههای کم هزینه و بلندمدتی را جذب کنند،
عواملی از جمله یک برنامه منظم و مدون تحت نظام حاکمیت شرکتی ضرورت دارد ] .[3ترئول و
سوالن ،)2005(1پیشنهاد دادند مدیران میتوانند با کاهش تعداد روزهای حسابهای دریافتی شرکت
خود ،ارزش ایجاد کنند ] .[3از دیدگاه گستردهتر ،مواردی که بر حسابرسی فرآیند حسابهای دریافتنی
تمرکز داشتند شامل یادداشتهای نقد ] ،[5اندازهگیری تردید حرفهای ] ،[12بهکارگیری استانداردهای
حسابداری مالی ] [6و آزمون سرمایهگذاریهای مربوط به حسابهای دریافتنی ] [18میباشند .در حالی
که بسیاری از این موارد شامل تکمیل گزارش کارهای حسابرسی میباشند ،اما هیچکدام از این موارد بر
عملکرد رویههای تأیید حسابهای دریافتنی تمرکز نداشتند.
در ادبیات به بسیاری از جنبههای نمونهگیری حسابرسی شامل بررسی عدم وجود یکسانی در واژگان
شناسی نمونهگیری آماری حسابرسی ] ،[13تعیین اینکه از نظر نمونهگیری مشخصه به چه معنا است
]18؛  ،[21ارائه متن مباحث نمونهگیری حسابرسی و ریسک نمونهگیری ] [17و استفاده از زمینه
غیرحسابرسی برای توضیح مفاهیم نمونهگیری حسابرسی ] [13پرداخته شد .در حالی که دیکینز و
همکاران ( )2013در مورد جنبههای مشابه نمونهگیری حسابرسی شبیهسازی ما بحث میکنند ،این
نویسندگان از این مفاهیم در زمینه غیر حسابرسی استفاده میکنند و فقط یک سؤال ارائه میدهند که
دانشجویان را ملزم مینماید توجه کنند چگونه ریسک نمونهگیری در فرآیند تأیید به کار میرود ].[13
روششناسی
این پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی است که یکی از متداولترین روشهای تحقیق کمی در تحقیقات
پهنانگر بوده و به لحاظ ماهیت کاربردی و به لحاظ زمانی مقطعی میباشد .به بیانی دیگر روش پژوهش
حاضر کیفی نیست بلکه داده های تحقیق به صورت کیفی بر اساس مصاحبه باز تهیه شده است .با توجه
به محدودیتهای موجود در دسترسی به جامعه آماری ،دو گروه از دانشجویان دوره کارشناسی و
کارشناسی ارشد که درس حسابرسی را گذرانده بودند و در نهایت نظرات حدود  20دانشجو در هر دو
گروه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
ابزار جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
جهت گردآوری مبانی نظری اطالعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و
مطالعات اسنادی استفاده شد .یکی از اصلیترین روشهای جمعآوری دادهها در تحقیق حاضر ،روش
کتابخانه ای میباشد .به طوری که مباحث تئوریک مورد نیاز تحقیق ،از منابع مرتبط از جمله کتب،
مقاالت ،پایاننامهها ،منابع موجود در پایگاههای اطالعاتی و کتابخانههای دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی جمعآوری گردید .همچنین از پرسشنامه باز (مصاحبه) برای گردآوری اطالعات به عنوان ابزار
جمعآوری داده های پژوهش استفاده شد .دادههای مربوط به نرمافزار اکسل انتقال مییابد و با استفاده از
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آزمون مقایسه میانگین از طریق نرمافزار  SPSSنسخه  24تحلیل گردید .در این پژوهش به بررسی
موارد زیر می پردازیم:
 تأییدهای حسابهای دریافتنی چه هستند و چرا اهمیت دارند؟اظهارات مدیریت چیست و چه اظهاراتی از طریق فرآیند تأییدیههای حسابهای دریافتنی مورد آزمونقرار میگیرند؟
آیا انواع مختلفی از درخواستهای تأییدیه حسابهای دریافتنی وجود دارند؟ مزایا و معایب هر کدامچیست؟
 چگونه حسابرسان تصمیم میگیرند از حسابهای دریافتنی مشتریان تأیید بگیرند؟ چگونه حسابرسان به موقعیتی پاسخ میدهند که در آن مشتریان به درخواستهای تأیید پاسخنمیدهند؟ در صورتی که مشتری با اطالعات درخواست تأیید مخالف باشد ،چه میشود؟
چگونه حسابرسان نتایج رویههای تأییدشان را ارزیابی میکنند؟چگونه حسابرسان در طول فرآیند تأییدیه اقدامات خود را مستند نمایند؟با بررسی این موارد انتظار می رود بتوانیم درکی از حسابهای دریافتنی فراهم آوریم که برای ادامه بخش
های بعدی الزم است.
تأییدهای حسابهای دریافتنی چه هستند و چرا اهمیت دارند؟
حسابهای دریافتنی ،حسابها و مبالغی هستند که شرکت از مشتریان خود طلب دارد .حسابرس وظیفه
دارد نسبت به درستی حسابهای دریافتنی ،تأییدیههایی را از مشتریان درخواست کند .حسابهای
دریافتنی نشاندهنده داراییهای شرکت هستند و به صورت طبیعی ابتدا به عنوان بخشی از فرآیند
شناسایی درآمد ثبت میشوند .به همین دلیل ،شرکت ها ممکن است انگیزه دستکاری این حسابها را
داشته باشند تا موقعیت مالیشان را ارتقا دهند.
درخواستهای تأییدیه حسابهای دریافتنی از مشتریان از شواهد حسابرسی میباشد که بهطور قابل
توجهی توانایی حسابرس برای اتکا به این اطالعات در رابطه با تشخیصهای مربوط به حسابهای دریافتنی
مشتری را افزایش میدهد.
اظهارات مدیریت چیست و چه اظهاراتی از طریق فرآیند تأییدیههای حسابهای دریافتنی
مورد آزمون قرار میگیرند؟
اظهارات مدیریت ادعاهایی هستند که شرکت در مورد معامالت ،حسابهای دریافتنی و صورتهای مالی
به حسابرس ارائه میدهد .در حالی که بسیاری از اظهارات مدیریت خارج از فرآیند تأیید قرار دارند،
حسابرسان باید صحت اظهارات مدیریت را بررسی نماید .در صورتی که اظهارات مدیریت خالف واقع
مطرح شود باعث میگردد ریسک بالقوه حسابهای دریافتنی بیشتر گردد .ارسال درخواست تأییدیه
حسابهای دریافتنی بهترین روش آزمون اظهار وجود حسابهای دریافتنی است .استانداردهای حسابرسی
نیازمند تأییدیه حسابهای دریافتنی هستند مگر اینکه .1 :موجودی کل حسابهای دریافتنی بیاهمیت
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باشد .2 ،رویههای تأییدیه حسابهای دریافتنی ناکارآمد باشند (مثل کنترلهای خیلی ضعیفی که
حسابها در درخواستهای تأییدیه حسابهای دریافتنی احتماالً اشتباه خواهند بود) .3 ،سایر رویههای
کارآمد جایگزین گردد.
آیا انواع مختلفی از درخواستهای تأییدیه حسابهای دریافتنی وجود دارند؟ مزایا و معایب
هر کدام چیست؟
یکی از مواردی که مهم است این میباشد که همه درخواستهای تأییدیه حسابهای دریافتنی یکسان
هستند یا اینکه حسابرسان از انواع مختلف درخواستهای تأییدیه استفاده میکنند .دو نوع اولیه درخواست
تأییدیهها وجود دارند که حسابرسان میتوانند بسته به سطح اطمینانی که میخواهند از آزمون تأییدیهها
به دست آورند از بین آن دو انتخاب کنند .اولین نوع درخواست تأییدیهها که به پایینترین سطح اطمینان
دست مییابد ،درخواست تأییدیه از نوع منفی است .این نوع از تأییدیه شامل حسابی است که از مشتریان
شرکتها طلب میگردد و حداقل اطمینان را ارائه میکند و فقط در صورتی به درخواست جواب میدهند
که با حساب نشان داده شده در درخواست تأییدیه مخالفت داشته باشند .نوع دیگر تأیید ،درخواست
تأییدیهها از نوع مثبت است که سطح باالتری از اطمینان را ایجاد میکند .در درخواست تأیید مثبت از
مشتریان شرکتها خواسته میشود که بدون توجه به اینکه با اطالعات موجود در درخواست تأییدیهها
موافق هستند یا خیر ،پاسخ دهند ،این متداولترین نوع درخواست تأیید است چون به سطح باالیی از
اطمینان و بیشترین درخواستهای تأییدیههای بازگردانده شده دست مییابد.
چگونه حسابرسان تصمیم میگیرند از حسابهای دریافتنی مشتریان تأیید بگیرند؟
روشهای مختلفی برای انتخاب اینکه کدام یک از مشتریان انتخاب شود و حسابهای دریافتنی آنها
تأیید گردد ،وجود دارد .حسابرسان معموالً دو نوع روش نمونهگیری برای انتخاب مشتریان دارند،
نمونهگیری قضاوتی 1و نمونهگیری آماری.2
نمونهگیری قضاوتی که به عنوان نمونهگیری غیرآماری نیز شناخته میشود ،متکی به قضاوت حسابرس
برای انتخاب نمونه به جای استفاده از روش آماری رسمی است .نمونهگیری قضاوتی به حسابرسان این
امکان را میدهد که مواردی مثل اندازه نمونه را انتخاب نماید ،و چگونه نتایج نمونه را مورد تجزیه و
تحلیل قرار دهد .با توجه به نوع نمونهگیری قضاوتی ،اطالعات شناخته شده در مورد مشتری ممکن است
باعث شود حسابرسان حسابهایی را انتخاب کنند که ریسک باالتری دارند.
منظور از ریسک نمونهگیری یعنی نتایج ارائه شده توسط حسابرس از نمونه با جامعه اصلی متفاوت باشد.
ریسک آلفا (یا نوع اول) مربوط به فواصل اطمینان و ریسک بتا (یا نوع دوم) مربوط به آزمون فرضیه
میشود .در ادبیات حسابرسی ،ریسک رد نادرست به ریسک آلفا و ریسک پذیرش نادرست به ریسک بتا
معروف میباشند.
Judgmental Sampling
Statistical Sampling

1
2
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ریسک رد نادرست ریسکی است که نمونه ،این نتیجهگیری که سوءاظهار مالی وجود دارد را در مواقعی
تأیید میکند که واقعاً وجود ندارد .ریسک پذیرش نادرست ریسکی است که نمونه ،این نتیجهگیری که
سوءاظهار مالی وجود ندارد را مواقعی تأیید میکند که واقعاً وجود دارد.
ریسک رد نادرست نشاندهنده سوءاظهار مالی در نمونه از دیدگاه حسابرس است اما در واقعیت درست
نیست ،که احتمال دارد تیم حسابرسی نمونه بزرگتری انتخاب کند و یا نظرشان را اصالح نمایند .این
نتیجهگیری نادرست منجر به ناکارآمدی میشود و ممکن است به رابطه شرکت حسابرسی و مشترییانش
آسیب برساند.
ریسک پذیرش نادرست حاکی از آن است که حسابرس از نمونهگیری به این نتیجه میرسد که سوءاظهار
مالی وجود ندارد اما در واقع وجود دارد .این امر میتواند باعث شود که حسابرس یک نظر مشخص در
مورد صورتهای مالی را منتشر کند که حاوی سوءاظهارات مالی هست ،و باعث شود سرمایهگذاران علیه
شرکت حسابرسی دست به اقدامات قانونی بزنند.
جدول -1خطاهای نوع اول و دوم ]منبع[15 :

شرح
در صورتی که حسابهای دریافتنی
واقعاً منصفانه اظهار شده باشند

حسابرس نتیجه میگیرد حسابهای دریافتنی
منصفانه اظهار شدهاند

بیش از حد اظهار شدهاند

نتیجهگیری درست

رد نادرست
ریسک آلفا یا ریسک نوع اول

در صورتی که حسابهای دریافتنی پذیرش نادرست
واقعاً بیش از حد اظهار شده باشند ریسک بتا یا ریسک نوع دوم

نتیجهگیری درست

از آنجایی که این ریسکها تأثیرات منفی بر حسابرسی دارند ،هر چقدر اندازه نمونه حسابرس کوچک تر
باشد ،بیشتر احتمال دارد با هر یک از این ریسکها روبرو شود .راههایی برای کاهش ریسک وجود دارد،
ابتدا اینکه حجم نمونه افزایش یابد ،اما از سوی دیگر حجم نمونه بزرگتر باعث افزایش دستمزدها میگردد.
چگونه حسابرسان به موقعیتی پاسخ میدهند که در آن مشتریان به درخواستهای تأیید پاسخ
نمیدهند؟ در صورتی که مشتری با اطالعات درخواست تأیید مخالف باشد ،چه میشود؟
برخی مواقع مشتریان به درخواستهای حسابرس پاسخ نمیدهد ،در این صورت باید به دنبال رویههای
جایگزین بود .هنگامیکه اولین تأییدیه ارسال شد و جوابی داده نشد حسابرس میتواند دومین ارسال
تأییدیه را انجام دهد تا حسابرس بتواند برای آزمون وجود حسابهای دریافتنی باالترین شواهد را به دست
آورد .اما در صورتی که مشتری پاسخ به درخواست تأیید را رد کند یا اطالعات موجود در درخواست تأیید
را انکار کند ،حسابرس چه رویههای جایگزینی برای اجرا دارد؟ در صورتی که مشتری به نامه تأییدیه
پاسخ ندهد ،بهترین رویه جایگزین حسابرس ،این است که آیا این حساب پرداخت شده است یا خیر.
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این رویه جایگزین به عنوان بررسی "رسید بعد پرداخت" 1شناخته میشود .در صورتی که حساب پرداخت
شده باشد ،حسابرس میتواند به راحتی رسید بعد پرداخت را بررسی کند و به این نتیجه برسد که این
حساب باید وجود داشته باشد چون کامالً پرداخت شده است .اما سؤال دیگر اینکه ،در صورتی که مشتری
هنوز موجودی حساب را پرداخت نکرده باشد ،چطور باید رفتار کرد؟ تحت این شرایط ،الزم است مستندات
پشتیبان برای این معامله که منجر به ثبت در حسابهای دریافتنی شده ،را بررسی نمود تا تأیید گردد
این معامله قانونی بوده و محقق شده است.
اکثر معامالت شامل یک زنجیره حسابرسی با اسناد متداول شامل سفارشات خرید ،فاکتور و فیش بارگیری
می باشند .سفارشات خرید مدارک و شواهدی از ارتباط بین شرکت و مشتریانش ارائه میدهد .فاکتورها
شواهدی ارائه میدهند که شرکت صورتحساب مشتریاش را صادر کرده است .در آخر ،فیش بارگیری
شواهدی ارائه میدهد که کاالها بارگیری شده و درآمد طبق ترازنامه و صورت سود و زیان حاصل گردیده
است.
در نبود تأییدیه بازگردانده شده یا تأییدیه ناقص ،حسابرس میتواند این اسناد پشتیبان را برای مقادیر
ثبت شده در دفتر حسابهای دریافتنی را ضمانت کند ،2که به موجب آن مقدار ثبت شده به عنوان
حسابهای دریافتنی واقعاً وجود دارد و مقدار ثبت شده صحیح است .بهطور کلی ،کلیه رویههای
حسابرسی ،شامل رویههای جایگزین در یک برنامه کاری حسابرسی خالصه شدهاند .نمونهای از برنامهکاری
حسابرسی برای رویههای تأییدیه در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2برنامه حسابرسی برای رویههای تأییدیه ]منبع[15 :

شرح
تأیید حسابهای دریافتنی

اجرا شد
تاریخ

توسط

گزارش کار
مرجع

تعیین اندازه نمونه
ارسال اولین درخواست تأیید
ارسال دومین درخواست تأیید
اجرای رویههای جایگزین
بررسی رسیدهای بعد پرداخت
تأیید موجودی حساب در فاکتور
تأیید فاکتور با بارنامه
تأیید بارنامه با سفارش خرید
ارزیابی نتایج تأیید و رویههای جایگزین
نتیجهگیری در مورد وجود حسابهای دریافتنی
Subsequent receipt
Vouch

1
2
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چگونه حسابرسان نتایج رویههای تأییدشان را ارزیابی میکنند؟
استانداردهای حسابرسی ،حسابرس را ملزم به پیشبینی نرخ خطا از نمونه به جامعه میکند تا به مقدار
سوءاظهار پیشبینی شده برسد .این سوءاظهارپیشبینی شده سپس با سوءاظهار مشکلساز مورد مقایسه
قرار میگیرد تا مشخص شود نیازمند اصالح است یا خیر.
سوءاظهار مشکلساز ،حداکثر خطای قابل قبول در صورتهای مالی نشان میدهد که یک حسابرس
میتواند قبل از اینکه به این نتیجه برسد که سوءاظهار مالی وجود دارد ،بپذیرد .به عبارت دیگر ،در صورتی
که سوءاظهار محاسبهشده توسط حسابرس کمتر از سطح اهمیت باشد ،نیازی به اصالح نیست .با این
حال ،در صورتی که سوءاظهار بیشتر از سطح اهمیت باشد ،مشکلساز می باشد ،حسابرس باید از مشتری
بخواهد تا اصالحاتی در ثبت انجام دهد .بهطور کلی ،حسابرسان میتوانند شرایط قابل قبولی برای ریسک
نمونهگیری در نظر بگیرند که به عنوان عاملی برای تعیین اندازه مناسب نمونه مورد استفاده قرار گیرد.
چگونه حسابرسان در طول فرآیند تأییدیه اقدامات خود را مستند نمایند؟
"در صورتی که چیزی مستند نشود ،انجام نشده است .".حسابرسان تمام مراحل کارشان را باید در
گزارشات کاری مستند نمایند .هر گزارش کاری شامل یک مرجع است که میتوان برای ایجاد سلسلهای
از گزارشات در مورد مراحل صورت گرفته توسط حسابرس مورد استفاده قرار میگیرد تا به نتیجه برسد
(جدول  ،3نمونه گزارش کار حسابرسی).
گزارش کار به تاریخی که کار انجام شد ،مشتری تحت حسابرسی ،حسابرسی که کار را انجام داد ،نوع
آزمون اجرایی ،هدف از آزمون ،اظهارات آزمون شده ،خطای مشکلساز برای حساب دریافتنی ،توصیفی از
رویههای اجرا شده و نتیجهگیری حسابرس به عنوان نتیجه آزمونش اشاره میکند.
جدول  -3نمونه گزارش کار حسابرسی ]منبع[15 :

گزارش کار (کد مرجع)
نام مشتری:
چرخه معامله:

توسط  .......................اجرا شد
تاریخ:

معامله یا حساب:
ماهیت آزمون :رویه تحلیلی ،آزمون جزئیات ،آزمون ترازها ،آزمون کنترلها
هدف :هدف آزمون
اظهارات :اظهارات مدیریت مورد آزمون قرار میگیرد.
خطای مشکلساز (با اهمیت) :مقدار دالری یا به صورت درصد موجودی حساب
رویه :توضیح بهاندازه کافی و مفصل در خصوص رویه اجرا شده ،به حسابرسان تازهکار کمک میکند
تا رویههای اجرا شده را پیش از حسابرسی درک کنند و همچنین باید راهنمایی در مورد نحوه اجرای
این رویه در کار حسابرسی فعلی ارائه دهد.
نتیجهگیری :ارزیابی نتایج رویه یا یک نتیجهگیری در مورد حساب یا معامالت
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بعد از انجام قسمت قبل ،حال که درک روشنی از حساب های دریافتنی بدست آمد ،الزم است در
حسابرسی شبیه سازی صورت گیرد .در این رابطه ابتدا باید اهداف یادگیری مربوط به شبیهسازی
حسابرسی بررسی و بیان شود که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود.
بررسی و تحلیل اهداف یادگیری مربوط به شبیهسازی حسابرسی
در حال حاضر اطالعات کاملی منتشر نشده است که شامل توضیحات مفصلی از فرآیند تأیید حسابهای
دریافتنی ،نمونهگیری حسابرسی ،ریسک نمونهگیری و ارزیابی نتایج نمونهگیری باشد و از اکسل برای
تکرار اجرای رویههای واقعی تأیید استفاده نماید .بنابراین قرار است در این پژوهش از دانشجویان استفاده
گردد تا گزارشهای کاری ارائه دهند ،که همراستا با موضوعات مطرح شده باشد.
هدف کلی در این شبیهسازی ،ارائه روش واقعبینانهتر برای آموزش فرآیند تأیید است .مباحث مربوط به
رویهها در حسابرسی و نمونهگیری حسابرسی برای دانشجویان دشوار است .در این راستا اهداف یادگیری
از این مباحث مطرح میگردد:

 دانشجویان فرآیند یادگیری را انجام میدهند.

 دانشجویان رویههای جایگزین برای درخواستهای تأیید بازگردانده نشده را اجرا میکنند.
 دانشجویان نمونههای ملموس از شواهد حسابرسی را مشاهده میکنند.
 دانشجویان اندازه نمونه را برای آزمون تأیید محاسبه میکنند.
 دانشجویان در مورد ریسک نمونهگیری بحث میکنند.

 دانشجویان نتیجهگیری میکنند و کارشان را در کاربرگهای حسابرسی مستند میکنند.
اهداف یادگیری این شبیهسازی در جدول  4خالصه شده است.
جدول  -4اهداف یادگیری مربوط به شبیهسازی حسابرسی ]منبع[15 :

ردیف

اهداف یادگیری

محل قرارگیری در شبیهسازی
تشریح و توضیحی در مورد
حسابرسی حسابهای دریافتنی

1

دانشجویان فرآیند یادگیری را انجام میدهند.

2

دانشجویان رویههای جایگزین برای درخواستهای ارائه نتایج حاصل از حسابرسی
حسابهای دریافتنی
تأیید بازگردانده نشده را اجرا میکنند.

3

دانشجویان نمونههای ملموس از شواهد حسابرسی را خالصه نتایج به دست آمده از
حسابهای دریافتنی
مشاهده میکنند.

4

دانشجویان اندازه نمونه را برای آزمون تأیید
محاسبه میکنند.

5

دانشجویان در مورد ریسک نمونهگیری بحث میکنند .ارزیابی نتایج

6

دانشجویان نتیجهگیری میکنند و کارشان را در
کاربرگهای حسابرسی مستند میکنند.

محاسبه اندازه نمونه

خالصه آزمون
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با توجه به مطالب فوق ،در ادامه به بررسی شبیه سازی شرایط حسابرسی حساب های دریافتنی میپردازیم
تا با توجه به اینکه دانشجویان در مقطع متفاوت می باشند آیا می توانند درک خود را به درستی بیان
کنند .از این رو در این قسمت به شرح نظر سنجی پرداخته می شود.
کارایی شبیهسازی و بازخورد
بعد از گردآوری نظرات دانشجویان در دو گروه دانشجویان ارشد و کارشناسی  20نفر از آنها به صورت
موفقیتآمیزی در خصوص شبیهسازی اظهارنظر کردند و به پرسشنامه نظرسنجی کارایی پاسخ دادند.
نظرسنجی شامل سؤاالت متعددی میشد که با یک طیف ( 0کامالً مخالفم) تا ( 100کامالً موافقم) نظرات
را میسنجید .دانشجویانی که شبیهسازی را انجام دادند در سطح باالیی آن را اجرا کردند و توانستند به
خروجیهای قوی براساس اهداف یادگیری دست یابند .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر فرضیه ای
تعریف نشده است ،هدف تحقیق در این راستا بررسی و تشریح دیدگاه دانشجویان پیرامون موارد مطرح
شده می باشد ،به همین دلیل شاخص های کارایی در قالب ارائه میانگین پاسخ ها مطرح شد و در ادامه
به تشریح آمده است.
نتایج به دست آمده از این پرسشنامه را با ارائه میانگین پاسخ برای هر سؤال در جدول شماره  5خالصه
شده است:
جدول  -5شاخصهای کارایی (منبع :یافتههای تحقیق)

سؤاالت و درصد پاسخگویی به آن

پاسخگویان= 20

شبیهسازی تأیید حسابهای دریافتنی ،یک تجربه حسابرسی واقعگرایانهتری
نسبت به یک کالس معمولی ارائه داد.

2.87

انجام شبیهسازی تأیید حسابهای دریافتنی راضی کننده است.

45.75

پروژه حسابهای دریافتنی متن را توضیح داد و درک افراد از فرآیند تأیید
حسابهای دریافتنی را افزایش میدهد.

25.84

پروژه حسابهای دریافتنی متن را توضیح داد و درک ما از اینکه اجرای رویههای
جایگزین برای حسابهای دریافتنی چیست را افزایش داد.

75.90

پروژه حسابهای دریافتنی به من کمک کرد تا درک بهتری از ماهیت شواهد
حسابرسی داشته باشم.

25.70

پروژه حسابهای دریافتنی به تعیین رابطه بین شواهد حسابرسی و نتیجهگیری
حسابرس با توجه به ارائه منصفانه موجودی حسابها کمک کرد.

35.85

به خاطر پروژه حسابهای دریافتنی من با گزارش کارهای حسابرسی بیشتر آشنا
شدم.

35.82

در صورتی که در معرض پروژههای بیشتری نظیر پروژه حسابهای دریافتنی
قرار گیرم ،بیشتر میآموزم و بهتر برای حرفه حسابرسی آماده میشوم.

85
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در حالتی که نظرات مثبتی از دانشجویان کسب شد ،با این حال پیشنهادات و انتقاداتی متنوعی از سوی
دانشجویان جمعآوری گردید که باعث بهبود روند شبیهسازی میگردد .هر دو گروه کارشناسی و
کارشناسی ارشد نظراتی ارائه دادند .در این راستا مجدد پرسشنامهای در راستای شاخصهای بهتر کارایی
شبیهسازی توزیع گردید .جدول شماره  6بازخورد دانشجویان نسبت به شبیهسازی از هر دو گروه را
خالصه میکند .این جدول دیدگاههای دانشجویان نسبت به اطالعاتی که در اختیار آنها قرار گرفته است
قبل و بعد شبیهسازی در رابطه با مفاهیم اصلی موجود در این شبیهسازی را بیان میکند .همانطور که
پیشبینی شد ،دیدگاههای دانشجویان در مورد افزایش اطالعات میباشد.
جدول  -6شاخصهای کارایی (منبع :یافتههای تحقیق)

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی
ارشد

تازه کار

قبل
n=4
75%

بعد
n=5
50%

قبل
n=5
44%

بعد
n=6
35%

مبتدی

15%

21%

32%

42%

شایسته

7%

15%

15%

12%

ماهر

3%

12%

8%

10%

خبره

0%

2%

1%

1%

میانگین

1/88

**2/36

1/98

**2/67

تازه کار

59%

34%

24/81%

11/21%

مبتدی

31/2%

44/2%

21/25%

26/41%

شایسته

5%

11%

27/65%

30/54%

ماهر

4/8%

2%

15/19%

20/12%

خبره

0%

8/8%

11/1%

11/72%

میانگین

1/57

**2/87

1/26

**2/94

تازه کار

45/12%

8/92%

28/52%

7/21%

مبتدی

18/71%

35/48%

31/19%

36/67%

شایسته

12/72%

38/58%

25/11%

47/06%

ماهر

15/38%

9/22%

6/04%

9/06%

گویههای پرسیده شده

سطح فعلی خودتان در درک فرآیند
تأیید حسابهای دریافتنی را رتبهبندی
کنید

سطح فعلی خودتان در درک رویههایی
که حسابرس برای محاسبه اندازه نمونه
استفاده میکند را رتبهبندی کنید

سطح فعلی خودتان در درک مفهوم
ریسک نمونهگیری را رتبه بندی کنید
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مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی
ارشد

خبره

قبل
n=4
8/07%

بعد
n=5
7/8%

قبل
n=5
9/14%

بعد
n=6
0%

میانگین

1/43

**2/55

2/31

**2/82

تازه کار

39/15%

11/84%

15/14%

5/55%

مبتدی

38/07%

30/42%

36/54%

19/45%

شایسته

21/05%

20/54%

38/42%

52/35%

ماهر

0%

26/4%

5/04%

9/06%

خبره

1/73%

10/8%

4/86%

13/59%

میانگین

1/55

**2/95

2/33

**3/05

گویههای پرسیده شده

سطح فعلی خودتان در درک اینکه
چگونه حسابرسان گزارش کارهای
حسابرسی را آماده میکنند ،رتبهبندی
کنید

دانشجویان با استفاده از طیف پنجتایی بدین شرح به سواالت پاسخ دادند =1 :کامالً مخافم =2
مخالفم  =3نظری ندارم  =4موافقم  =5کامالْ موافقم

 پاسخها قبل و بعد از ارزیابی که در سطح اطمینان ( %1آزمون مقایسه میانگین در دو دامنه) را
به ترتیب نشان میدهد.
جدول  ،7دیدگاههای دانشجویان نسبت به شبیهسازی و انواع موضوعات موجود در آن را سنجید .به طور
کلی ،دانشجویان موافق بودند که شبیهسازی دانش آنها در مورد فرآیند تأیید حسابهای دریافتنی را
افزایش داد و شاخصها برای دانشجویان کارشناسی کمی بیشتر از دانشجویان کارشناسی ارشد بود که
دانش بیشتری از فرآیند تأیید حسابهای دریافتنی قبل از شروع شبیهسازی داشتند .شاخصهای کارایی
امکان سنجش اثربخشی شبیهسازی در افزایش دانش فرآیند تأیید حسابهای دریافتنی را میدهند.
جدول  -7شاخصهای کارایی (منبع :یافته های تحقیق)

میانگین پاسخها
مقطع کارشناسی ارشد
n=11

گویه های پرسیده شده

میانگین پاسخها
مقطع کارشناسی
n=9

شبیهسازی تأیید حسابهای دریافتنی ،یک تجربه
حسابرسی واقع گرایانه تری نسبت به یک کالس
معمولی حسابداری ارائه داد.

3/78

3/55

شبیهسازی واقعاً چالش برانگیز بود.

4

3/75
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گویه های پرسیده شده

میانگین پاسخها
مقطع کارشناسی
n=9

میانگین پاسخها
مقطع کارشناسی ارشد
n=11

شبیهسازی حسابهای دریافتنی دانش من از
فرآیند تأیید را افزایش داد.

4/12

3/92

پروژه حسابهای دریافتنی به تعیین رابطه بین
شواهد حسابرسی و نتیجهگیری حسابرس با توجه
به ارائه منصفانه موجودی حسابها کمک کرد.

3/98

3/35

بخاطر پروژه حسابهای دریافتنی من با گزارش
کارهای حسابرسی بیشتر آشنا شدم.

4

3/88

شبیهسازی حسابهای دریافتنی درک من از
مفهوم ریسک نمونهگیری را افزایش داد.

3/75

3/75

انجام شبیهسازی تأیید حسابهای دریافتنی
راضی کننده است.

4/21

3/52

دانشجویان با استفاده از طیف پنج تایی بدین شرح به سواالت پاسخ دادند =1 :کامالً مخافم =2
مخالفم  =3نظری ندارم  =4موافقم  =5کامالْ موافقم
بحث و نتیجهگیری
با توجه به اینکه این پژوهش به صورت تجربی و در قالب یک پرسشنامه باز و بین دو گروه از دانشجویان
که در محیط دانشگاه بوده اند انجام شده است و برخی دانشجویان مخصوصا مقطع کارشناسی دارای
تجربه کاری نیستند ،با این پژوهش به دنبال شبیه سازی روند حسابرسی سرفصل حسابهای دریافتنی
بودیم تا به نوعی بر صحت این مطلب بیافزاییم.
به عبارتی دیگر با توجه به اینکه محیط دانشگاه به صورت کاربردی ،آموزشی ندارد این تحقیق میتواند
در این راستا کمکی هر چند اندک داشته باشد .هرچند شاید بدون انجام پژوهش حاضر می توانستیم به
این نتیجه پی ببریم اما با توجه به اینکه هر تحقیقی که انجام می شود براساس فرضیه هایی انجام میشود
که محقق پاسخ را می داند و با انجام پژوهش بر صحت نتایج می افزاید ،از این رو این پژوهش به صورت
مصاحبه ای باز طراحی شده بود که بتوان دانشجویان را با محیطی آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دهد.
در شبیهسازی پژوهش حاضر ،با بررسی سؤاالتی طرح گردید و میتواند به دانشجویان این یاری را برساند
که بتوانند مفاهیمی از قبیل  .1فرآیند تأییدیه؛  .2رویههای جایگزین برای حسابهای دریافتنی؛ .3
ارزیابی شواهد حسابرسی؛  .4تهیه کاربرگ؛ و  .5نمونهگیری آماری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک،
را درک نمایند.
از طرفی دیگر استفاده کنندگان صورتهای مالی هنگامی میتوانند در تصمیمگیریهای خود بر این
صورتها اتکاء کنند که اطمینان منطقی از «صحت» و «قابلیت اعتماد» آنها کسب نمایند .برای کسب
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این اطمینان حرفه حسابرسی مستقل بهوجود آمده است .حسابرسی مستقل یعنی اعتبار دادن به
صورتهای مالی که توسط مدیریت واحد تجاری تهیه گردیده است و دارای دو مرحله اصلی میباشد که
عبارتند از رسیدگی و سپس اظهارنظر.
حسابرس برای اظهارنظر نسبت به قابلیت اعتماد صورتهای مالی مبادرت به انجام رسیدگی میکند.
رسیدگی یعنی جمعآوری شواهد و مدارک قابلاطمینان حسابرسی که اظهارات صورتهای مالی را تأیید
یا رد مینماید .تأییدیههای حسابهای دریافتنی از لحاظ تئوریک در زمره قویترین شواهد حسابرسی
هستند .هدف تحقیق حاضر بررسی تحلیل حسابهای دریافتنی از دیدگاه حسابرس و شبیهسازی آن،
همچنین تأییدیههای حسابهای دریافتنی میباشد.
به نظر میرسد مهمترین و اصلیترین معضل در فرآیند تأییدیهها در ایران عدم پاسخ دریافتکنندگان
تأییدیهها میباشد .علل عدم پاسخ به تأییدیهها متعدد و متنوع بوده که عمدتاً در دو گروه «فقدان انگیزه»
و «عدم توانایی» در ارائه پاسخ طبقهبندی میگردند .برای ایجاد انگیزه و جلب مشارکت پاسخدهندگان
الزم است تا اسباب برانگیختن اشخاص پاسخگو را فراهم آورد و برای غلبه بر عدم توانایی پاسخدهندگان
الزم است تا اطالعات درخواستی از آنها به نحوی باشد تا نهایت سهولت در ارائه پاسخ فراهم آید.
همچنین در صورتی که تصمیم حسابرس به اعمال روش تأییدیه در حسابرسی حسابهای دریافتنی است،
در انتخاب اقالم مورد درخواست (اندازه آزمون) روشهای نمونهگیری آماری بکار برده می شود .البته
کاربرد روشهای آماری در انتخاب تعداد و مبلغ ماندهها مستلزم آشنایی حسابرس با مفاهیم و روشهای
آماری و قبول این حقیقت است که هدف اصلی از انجام روش تأییدیههای حسابهای دریافتی اثبات
وجود طلب ،نه اثبات کامل بودن اطالعات با ارزش طلب است.
شایان توجه است که فقط با استفاده از فنهای نمونهگیری آماری در فرآیند تأییدیهها امکان پیگیری
تأییدیههای بالجواب و اعمال روشهای جایگزین در صورت نیاز میسر میگردد و الزم است تا زمانبندی
انجام کارهای حسابرسی به نحوی صورت گیرد که در کوتاهترین زمان ممکن بعد از شروع کار حسابرسی
درخواستهای تأییدیه ارسال شود تا زمان کافی برای بازگشت تأییدیههای ارسالی و پیگیری الزم برای
تأییدیههای بالجواب و یا انجام آزمونهای جایگزین برای حسابرس باقی بماند.
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The present study investigates the accounts receivable analysis from the auditor's
point of view and its simulation. The statistical population of the present study is two
groups of undergraduate and graduate students who have spent the audit lesson, and
the opinion of about 20 students in both groups of undergraduate and graduate
During the academic year 2019-2020 was analyzed. The method used in this study is
a descriptive survey method
(One of the most common quantitative research methods) which has been prepared
and distributed for this purpose. Then the interviews were analyzed and analyzed
using qualitative
(Qualitative data means data extracted from open questionnaires) data analysis. The
simulated simulation was carried out in the present study and can help students
understand concepts such as (1) certification process; (2) Alternative practices for
receivable; (3) Assessing the Evidence of Auditing; (4) Obtain the worksheet
evidence; and (5) understand the statistical sampling as a tool for risk management.
Keywords: Audit, Receivable, Approvals, Risk.
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