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 تعالیبسمه

 پیشگفتار

کارگیري مؤثر و کارآمد منابع براي ارایه شده در مورد واژه مدیریت، دانش به یکی از تعاریف
طور معمول به اشکال گوناگون از جمله سرمایه، دستیابی به اهداف سازمان است. این منابع به

کار، منابع طبیعی و اطالعات در اختیار مدیران قرار دارد. با توجه به این نکته مهم که نیروي
ع موجود، چه در سطح یک سازمان و چه در کل جهان، محدود و دستیابی به آن مقدار مناب

کارگیري مؤثر و کارآمد آن یکی از هاي گزاف است، بنابراین، بهمشکل و مستلزم صرف هزینه
ها است. گسترش روزافزون روي ارکان راهبري سازمانهاي پیشراهبردهاي اساسی و چالش

کند که مدیران براي هاي فناوري اطالعات چنین طلب میتتجارت و رقابت جهانی و پیشرف
ادامه فعالیت و بقاي سازمان خود در عصر اطالعات بسیار هشیار باشند و براي دستیابی به 

مرحله اجرا درآورند، بنابراین، مدیرانی موفق گیري و آن را بهاهداف سازمان آگاهانه تصمیم
محیطی که دائماً در حال تغییر و پیشرفت است هماهنگ ها را با هستند که با نوآوري، سازمان

هاي بهبود را شناسایی کند و نقاط ضعف سازند. مدیریت باید در چنین محیطی بتواند فرصت
هاي پیشرفت، برطرف سازد. حسابرسی عملیاتی هاي داخلی را براي استفاده از فرصتکنترل

ات اقتصادي عملیثربخشی، کارآیی و صرفهتواند از طریق ارزیابی ایکی از فنونی است که می
هاي متغیر دولتی و سازمان مورد حسابرسی و ارایه پیشنهاد براي بهبود عملیات، در محیط

در زمینه حسابرسی  اندوزيکند. روشن است که دانشبخش خصوصی به مدیران کمک 
بهینه منابع  عملیاتی و کاربرد آن، بدون شک یکی از ابزارهاي مفید و مؤثر براي تخصیص

  اقتصاد ملی است.
سازي بستر مناسب و انتقال دانش حسابرسی عملیاتی، اولین نشریه خود را در سازمان حسابرسی براي آماده

در سال  "حسابرسی عملکرد مدیریت"عنوان  این زمینه با همت و کوشش جناب آقاي دکتر رضا شباهنگ با

دامنه گسترده ادبیات مربوط به حسابرسی عملیاتی و نیاز روز افزون جامعه منتشر نمود، اما با توجه به  1373

یاتی، عملنام حسابرسیاي بههاي اقتصادي، سازمان حسابرسی ضمن تشکیل کمیتهاي و مدیران بنگاهحرفه

. تداوم امور پژوهشی، آموزشی، تألیف وترجمه متون مرتبط با موضوع مذکور را در دستور کار خود قرار داد

با همت جناب آقاي محمدجواد صفار و شماره  "حسابرسی عملیاتی"باعنوان  112پس از آن نشریات شماره 

پور ترجمه و توسط آقاي محمد مهیمنی و محمد عبداهللا "راهنماي جامع حسابرسی عملیاتی"عنوان با 149
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اسالمی ایران، تکلیف گردیده است وسعه جمهوري قانون برنامه پنج ساله پنجم ت 218منتشر شد.براساس مفاد ماده 

شود و نیز شرکت) قانون مدیریت خدمات کشوري که فهرست آنها توسط دولت تعیین می4هاي دولتی موضوع ماده (که همه شرکت

ی سبار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرکم یکهاي پذیرفته شده در بورس، از سال دوم برنامه و دست

ها و افزایش اقتصادي، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتعضو جامعه حسابداران رسمی ایران، بر حسب مورد در جهت افزایش صرفه

ماده مزبور، سازمان  2هاي مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. همچنین براساس تبصره قابلیت اعتماد گزارش

ماه پس از تصویب این قانون تهیه که چارچوب و استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت ششحسابرسی مکلف گردیده است 

  و ابالغ نماید.

دراین راستا، تدوین استانداردهاي حسابرسی عملیاتی در دستور کار سازمان حسابرسی قرار 

ارب مفید اي، آگاهی و در صورت لزوم، استفاده از تجگرفت. براي تدوین اصول و ضوابط حرفه

سازي ناپذیر است. استانداردهاي حاضر، ترجمه تعدیل شده و بومی دیگر کشورها، اصلی خدشه

استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسی دولتی آمریکا  8و  7،  3تا  1هاي شده بخش

(GAGAS)  سوي اداره است که از 2007از متون بازنگري شده این استانداردها در ژوئیه سال

تدوین و منتشر گردیده است. از آنجا که ترجمه متون مزبور  (GAO)دولت آمریکا پاسخگویی 

ساختن منابع الزم جهت تدوین استانداردهاي حسابرسی عملیاتی صورت گرفته، با هدف فراهم

که مربوط به استانداردهاي اجراي عملیات و گزارشگري در  6تا  4هاي بنابراین، از ترجمه فصل

  باشد، خودداري گردیده است.و خدمات اعتباربخشی میهاي مالی حسابرسی

پور استانداردهاي حسابرسی عملیاتی با جناب آقاي اکبر سهیلیتدوین  نظارت برمسئولیت 

اصل مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی و آقایان دکتر محمود لنگري و دکتر موسی بزرگ

فاطمین آن با آقاي سیدمحمدرضا بنیعامل و مسئولیت ترجمه و تدویاعضاي محترم هیئت

کاشی بوده است. ترجمه متون توسط خانم نیوشا ابراهیمی و آقاي حمیدرضا علمشاهی انجام 

فاطمی کاشی اکبر جابري و سیدمحمدرضا بنیشده است و ویرایش فنی آن توسط آقایان علی
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ه، محمدجواد صفار، دکتر پژوهاي آقایان محمد شریعتی، ابراهیم نعمتو با استفاده از دیدگاه

این  2003رز صورت گرفته است. همچنین از ترجمه نسخه سال مهام و حسین شهبازيکیهان

انجام شده نیز استفاده  1386مهر در اردیبهشت ماه مجموعه که توسط آقاي سیدحسن موسوي

ها خانمگردیده است. در ضمن، از زحمات خانم معصومه قبادي، بابت بازخوانی نهایی متون و 

  گردد. آرایی قدردانی میمهري غیاث و مریم جبارنیا بابت تایپ و صفحه

امید است که این گام نخست در زمینه تدوین استانداردهاي حسابرسی علمیاتی، مورد استفاده 

روزرسانی این اي در سطح کشور قرار گیرد و اقدامات بعدي براي تکمیل و بهجوامع حرفه

  ته باشد.مجموعه را در پی داش

سازمان حسابرسی  

 واحد حسابرسی عملیاتی 
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1 

  1بخش 

 استفاده و کاربرد استانداردهاي حسابرسی عملیاتی

مقدمه

نوع و دامنه آن، یک ارزیابی عموم است. حسابرسی بسته به حسابرسی از الزامات پاسخگویی دولت به  -1-1

ها یا عملیات ها، برنامهاجراي سیاستطرفانه و غیرجانبدارانه از وظیفه مباشرت، عملکرد یا هزینه مستقل، بی

  آورد.دولت، فراهم می

استفاده از منابع عمومی و اختیارات دولتی در فرآیندهاي اداره امور دولت، مفهوم پاسخگویی در رابطه با  -2-1

مفهومی کلیدي است. مقامات دولتی که منابع عمومی را در اختیار دارند، در برابر انجام وظایف عمومی 

، مسئولیت دارند. مدیران دولتی در مورد ارائه 1نحو قانونی، اثربخش، کارا، اقتصادي، اخالقی و منصفانه به

هاي دولت و عملکرد خود، مسئولیت موقع براي پاسخگویی در قبال برنامه اطالعات اتکاپذیر، سودمند و به

گذاران، مقامات الحظه شود). قانونپیوست براي اطالعات بیشتر در مورد مسئولیت مدیران م 1-6دارند (بند 

  خواهند بدانند که آیا:دولت و مردم می

اي مناسب و با رعایت قوانین و مقررات عمل گونهدولت در مدیریت منابع عمومی و استفاده از اختیارات خود به

کرده است؛

اهداف خود و نتایج مورد انتظار دست یافته است؛  هاي دولت بهبرنامه .1

صرفه، اخالقی و منصفانه ارائه شده است؛ و اثربخش، کارا، مقرون به ايگونهبه خدمات دولتی .2

مدیران دولتی در برابر استفاده از منابع عمومی پاسخگو هستند یا خیر.

گرفتھ شده توسط دولت  كاربھواژه منصفانھ در این متن بھ رویكردھاي  - ١
ھایي اشاره دارد كھ بھ مدیریت ھاي غیرانتفاعي و سایر سازمانیا سازمان

ھاي دولتي براي تأمین خدمات عمومي بھ روشي مناسب و در و اجراي برنامھ
ھاي دولتي خاص حدود الزامات قانوني تعریف شده در رابطھ با برنامھ

پردازد.مي
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  هدف کلی و قابلیت کاربرد استانداردهاي  حسابرسی عملیاتی

شود، استانداردهاي حسابرسی عملیاتی نام برده میطور معمول از آنها با عنوان  استانداردهاي حاضر که به  -3-1

چارچوبی را براي انجام حسابرسی با کیفیت باال همراه با حفظ صالحیت، درستکاري، بیطرفی و استـقالل 

کننده ، واحـدهاي دریافت2آورد. این استـانداردها براي استفاده حسـابرسان واحـدهاي دولتیفراهـم می

اجراکننده حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی  3هاي حسابرسیو مؤسسه هاي بالعوض از دولتکمک

اي، استقالل، عملیاتی است. این استانداردها شامل الزامات و رهنمودهایی در خصوص آیین رفتار حرفه

اي حسابرسان، کنترل کیفیت، اجراي عملیات حسابرسی و گزارشگري است. صالحیت و قضاوت حرفه

ها طبق این استانداردها، اطالعات مورد استفاده براي نظارت، پاسخگویی و بهبود برنامه حسابرسی اجرا شده

نماید. استانداردهاي حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات و رهنمودهایی و عملیات دولت را فراهم می

  طرفانه شواهد کافی و مناسب و گزارشگري نتایج است. حسابرسان در دستیابی و ارزیابی بی براي کمک به

ها را بر ها اغلب انجام حسابرسیهاي بالعوض یا سیاستهاي کمکنامهقوانین، مقررات، قراردادها، موافقت  -4-1

کند. الزامات و رهنمودهاي این مجموعه براي حسابرسی واحدها، طبق استانداردهاي حسابرسی ملزم می

ها و وظایف دولت و کارهاي پیمانکاري تحت حمایت دولت، واحدهاي غیر انتفاعی و سایر لیتها، فعابرنامه

  االجرا است، کاربرد دارد.واحدهاي غیردولتی که اجراي حسابرسی عملیاتی درمورد آنها الزم

                                                             
این استاندارد بھ اشخاصي اشاره دارد كھ  واژه "حسابرس" در سراسر - ٢

دھند و حسابرسي را مطابق با استانداردھاي حسابرسي عملیاتي انجام مي
گر، ارزیاب، بنابراین شامل اشخاصي است كھ تحت عنوان حسابرس، تحلیل

 كنند.مي كاربھبازرس و سایر عناوین مشا

استاندارد بھ  رفتھ در سراسر این كاربھواژه" موسسھ حسابرسي"  - ٣
موسسات حسابرسي دولتي و ھمچنین سایر موسسات حسابرسي اشاره دارد كھ 

 نماید.گیري استانداردھاي حسابرسي عملیاتي اجرا ميكاربھحسابرسي را با 
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  اي در استانداردهاي حسابرسی عملیاتیکاربرد واژگان فنی براي تعریف الزامات حرفه

شکل موارد  همراه رهنمودهاي مرتبط، به اي بهاستانداردهاي حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفه  -5-1

توضیحی است. حسابرسان موظفند متن کامل استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را در انجام کار خود و 

  د.نظر قرار دهناي مندرج در استانداردهاي مزبور مدهمچنین درك و کاربرد الزامات حرفه

اي را براي حسابرسان و مؤسسات هریک از بندهاي استانداردهاي حسابرسی عملیاتی ضرورتاً الزامی حرفه  -6-1

  شود.کارگیري واژگان خاص شناسایی می  طریق به اي ازکند، بلکه الزامات حرفهحسابرسی مقرر نمی

الزم "یا  "بایستی"، "باید"هاي با واژه باشد کهاي میاستانداردهاي حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفه  -7-1

  مشخص شده و در نتیجه رعایت آن الزامی است. "است

موارد توضیحی که در متن استـانداردهاي حسابرسی عملیاتی تعریف شده (شامل پیوست)، با الزامات تعریف   -8-1

براي توصیف  "ندتوامی"و  "ممکن است"هاي متفاوت است. موارد توضیحی از واژه 1-7شده در بند 

  کند، مشروط بر اینکه:اطالعات توضیحی استفاده می

  اي فراهم کند، یا توضیحات و راهنمایی بیشتر در مورد الزامات حرفه  -الف

هاي حسابرسی را شناسایی و هاي حسابرسان یا مؤسسهبا فعالیت ها یا اقدامات مرتبطسایر روش  -ب

  تشریح کند.

جاي برقراري الزام است. این موارد قصد دارد، براي نمونه، هدف  توصیف مطالب بههدف موارد توضیحی،   -9-1

هاي خاص ممکن است تحت شرایط که انجام آن مفید باشد و دلیل اینکه چرا روشیک الزام را در مواردي

فراهم اي ویژه مورد توجه قرار گیرد، یا اجرا شود را شرح دهد، یا اطالعات بیشتري را براي قضاوت حرفه

  کند.
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حسابرس یا مؤسسه حسابرسی  کند، بهها یا اقدامات را مشخص و توصیف میموارد توضیحی که سایر روش  -10-1

کند. چگونگی و نحوه انجام چنین اي تحمیل نمیها یا اقدامات پیشنهادي، الزام حرفهبراي اجراي روش

  استاندارد بستگی دارد.اي در راستاي هدف اعمال قضاوت حرفه ها و اقداماتی بهرویه

  بیان رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی در گزارش حسابرسان

رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی هستند، آنان باید تمام الزامات  هنگامی که حسابرسان ملزم به  -11-1

رعایت  خود بههاي االجراي استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را رعایت کنند و باید در گزارشالزم

  مقرر شده است، اشاره نمایند. 1-13و  1-12استانداردهاي حسابرسی عملیاتی همانگونه که در بندهاي 

هاي زیر را درباره رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی در حسابرسان بایستی یکی از انواع عبارت  -12-1

  گزارش خود درج کنند:

  ردهاي حسابرسی عملیاتی؛ بیان اینکه:عبارت تعدیل نشده رعایت استاندا  -الف

 حسابرس، حسابرسی را بر طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی اجرا کرده است.

  عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی؛ بیان اینکه:  -ب

اي استانداردهاستثناي برخی الزامات قابل اجرا که رعایت نشده، بر طبق  حسابرس، حسابرسی را به .1

 حسابرسی عملیاتی اجرا کرده است.

اجراي حسابرسی بر طبق استانداردهاي   دلیل اهمیت انحراف(ها) از الزامات، حسابرس قادر به به .2

هاي تعدیل شده استفاده حسابرسی عملیاتی نبوده است. شرایطی که حسابرسان از عبارت

هایی در مورد دسترسی محدودیت هایی در دامنه رسیدگی، مانندکنند شامل محدودیتمی

سوابق، مقامات دولتی یا سایر افراد الزم براي اجراي حسابرسی است. هنگامی که حسابرسان  به

االجراي رعایت کنند باید در گزارش حسابرسی، الزامات الزماز عبارت تعدیل شده استفاده می
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ت نشده یا احتمال تأثیر آن بر نشده، دالیل عدم اجراي الزامات و چگونگی تأثیر الزامات رعای

 حسابرسی و اطمینان فراهم شده را افشا نمایند.

 

  کنند، آنان باید:هنگامی که حسابرسان هرگونه الزام الزم االجرا را رعایت نمی  -13-1

 اهمیت عدم رعایت اهداف حسابرسی را ارزیابی نمایند،

 زامات، مستند نمایند، ونتایج ارزیابی را همراه با دالیل خود براي عدم رعایت ال

. تشخیص حسابرسان، 4نوع عبارت عدم رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را مشخص کنند .1

 با اهداف حسابرسی بستگی دارد. ارتباط اهمیت الزامات رعایت نشده در به

  ايارتباط بین استانداردهاي حسابرسی عملیاتی و سایر استانداردهاي حرفه

اي منتشر شده ممکن است استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را همراه با استانداردهاي حرفهحسابرسان   -14-1

کارگیري  ار گیرند. حسابرسان همچنین ممکن است، در صورت لزوم، بهک اي بهاز سوي سایر نهادهاي حرفه

استانداردهاي  کند کههاي حسابرسی خود ذکر کنند. اگر حسابرس بیان میسایر استانداردها را در گزارش

اي کند و موارد عدم یکنواختی بین این استاندارد و سایر استانداردهاي حرفهحسابرسی عملیاتی را رعایت می

عنوان استانداردهاي متداول براي اجراي  وجود دارد، حسابرس باید از استانداردهاي حسابرسی عملیاتی به

  ها استفاده کند.گیريحسابرسی و گزارشگري نتیجه

  حسابرسی عملیاتی

هایی بر گیريکننده اطمینان یا نتیجهکه فراهمتعریف شده است عنوان خدماتی  بهعملیاتی  حسابرسی  -15-1

ها یا مبناي ارزیابی شواهد کافی و مناسب در مقایسه با معیارهاي موجود مانند الزامات خاص، شاخص

                                                             
براي قابلیت اجراي بررسي ھمپیشگان و الزامات  ١۶زیرنویس شماره  - ٤

 مالحظھ شود. بررسياطمینان از كیفیت در این 
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هاي عینی است تا مدیریت کننده تحلیلعملیاتی فراهمهاي باشد. حسابرسیهاي تجاري معین میفعالیت

،  5منظور بهبود عملکرد یا عملیات برنامه هاي نظارتی بتوانند از این اطالعات بهو ارکان راهبري و دستگاه

گیري توسط اشخاص مسئول نظارت یا انجام اقدام اصالحی و کمک در ها، تسهیل تصمیمکاهش هزینه

ده کنند. گزارشگري اطالعات بدون رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی ، درپاسخگویی عمومی استفا

باشد، اما خدمات غیرحسابرسی است که توسط یک مؤسسه حسابرسی ارائه واقع حسابرسی عملیاتی نمی

  شود.می

کند شود، اطمینان معقول فراهم میمییک حسابرسی که طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی انجام   -16-1

اند. دست آمده را کسب کرده  هاي بهگیريکه حسابرسان شواهد کافی و مناسب براي پشتیبانی از نتیجه

هاي شواهد بر مبناي اهداف و نتایج حسابرسی، متفاوت بنابراین، کفایت و مناسب بودن شواهد الزم و آزمون

  خواهد بود.

االجرا در سرتاسر نظر گرفتن استانداردهاي الزم حسابرسی عملیاتی، فرآیندي پویا است که شامل در  -17-1

ها و شواهد در جریان انجام حسابرسی، جریان حسابرسی است. ارزیابی مستمر اهداف، خطر، روش

 هايگیريگیري حسابرسان درباره آنچه که باید گزارش شود و زمینه مناسب براي بیان نتیجهتصمیم

ها قرار گرفته است گیريبودن شواهدي که مبناي این نتیجه حسابرسی، شامل بحث درباره کافی و مناسب

شود و اي منطقی از این عناصر ناشی میگونههاي حسابرسی عملیاتی بهگیريکند. نتیجهرا تسهیل می

  هاي حسابرسی و آثار آن است.دربردارنده ارزیابی یافته

                                                             
ھا، واژه "برنامھ" در این استاندارد براي اشاره بھ واحدھا، سازمان - ٥

 ھا و وظایف دولتي، استفاده شده است.ھا، فعالیتبرنامھ
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شامل اهداف، ارزیابی اثربخشی، صرفه اهداف حسابرسی عملیاتی ممکن است خیلی متفاوت باشد و   -18-1

باشد. این ؛ رعایت قوانین و مقررات؛ و تحلیل وضعیت آتی می6هاي داخلیاقتصادي و کارایی برنامه؛ کنترل

اهداف کلی الزاماً با یکدیگر ناسازگار نیستند. بنابراین، حسابرسی عملیاتی ممکن است بیش از یک هدف 

حسابرسی عملیاتی با هدف اولیه اثربخشی برنامه ممکن است شامل هدف کلی داشته باشد. براي نمونه، یک 

هاي داخلی براي تعیین دالیل نبود اثربخشی برنامه یا چگونگی توانایی بهبود اثربخشی اساسی ارزیابی کنترل

  نیز باشد.

رد. متقابل دا اهداف حسابرسی اثربخشی و نتایج برنامه اغلب با اهداف صرفه اقتصادي و کارایی ارتباط  -19-1

مقاصد  طور معمول میزان دستیابی برنامه به اهداف حسابرسی که بر اثربخشی و نتایج برنامه تمرکز دارد، به

ها کند. اهداف حسابرسی که بر صرفه اقتصادي و کارایی تمرکز دارد، هزینهگیري میو اهداف خود را اندازه

هایی از اهداف حسابرسی در کند. نمونهرا پیگیري می نتایج برنامه و منابع مصرف شده براي دستیابی به

  شرح زیر است: ها بهاین گروه

  مقاصد و اهداف قانونی، مقرراتی یا سازمانی؛ ارزیابی میزان دستیابی به  -الف

ارزیابی توانایی نسبی رویکردهاي جایگزین براي عملکرد بهتر برنامه یا حذف عوامل مانع اثربخشی   -ب

  برنامه؛

  ؛7یک برنامه یا فعالیت  هاي متحمل شده مربوط بهلیل اثربخشی هزینهتح  -پ

                                                             
واژه "كنترل داخلي" در این  ،ھاي عملیاتيدر زمینھ حسابرسي - ٦

ھاي عملیات یك استاندارد با واژه كنترل مدیریت مترادف است و ھمھ جنبھ
 د.دھتي، مالي و رعایت) را پوشش ميواحد (عملیا

ھا ھا با اطالعات مربوط بھ ستاندهاین اھداف بر تركیب اطالعات ھزینھ - ٧
 آمدھا یا نتایج حاصل شده، متمركز است.دست آمده یا با پيیا منافع بھ
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دست آمده است یا نتایجی حاصل شده است  تعیین اینکه آیا نتایج مورد انتظار از یک برنامه به  -ت

  باشد.که با اهداف برنامه سازگار نمی

  مات قانونی؛تعیین وضعیت یا شرایط موجود عملیات برنامه یا پیشرفت در اجراي الزا  -ث

هاي منابع عمومی یا توزیع آن با رعایت محدودیت تعیین اینکه آیا برنامه، دسترسی عادالنه به  -ج

  کند یا خیر؛قانونی را فراهم می

هاي مرتبط داراي تداخل، همپوشانی یا ناسازگاري بوده ارزیابی میزانی که برنامه با سایر برنامه  -چ

  است؛

  کند یا خیر؛هاي تدارکاتی مناسب استفاده میحسابرسی از روش مورد واحدارزیابی اینکه آیا   -ح

هاي ارزیابی عملکرد در مورد اثربخشی و نتایج ، اعتبار یا مربوط بودن مقیاسپذیريارزیابی اتکا  -خ

  یا صرفه اقتصادي و کارایی برنامه؛

  طه با عملکرد یک برنامه؛، اعتبار یا مربوط بودن اطالعات مالی در رابپذیريارزیابی اتکا  -د

بندي و پذیرش و طبق برنامه زمان هاي قابلهاي) دولت با هزینهتعیین اینکه آیا منابع (داده  -ذ

  دست آمده است یا خیر؛ مالحظات کیفی به

تعیین اینکه آیا ارزش مناسب بر مبناي هزینه یا مبلغ پرداختی یا بر مبناي مبلغ درآمد دریافتی   -ر

  آمده است یا خیر؛دست  به

ع اینگونه خدمات و مناف تعیین اینکه آیا خدمات و منافع دولتی براي افرادي که حق دسترسی به  -ز

  را دارند، قابل دسترس است یا خیر؛

  دهد یا خیر؛ها را پوشش میهاي تعیین شده هزینهالزحمهتعیین اینکه آیا حق  -ژ
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تواند وري آن میتواند کاهش داده شود یا بهرهنامه میهاي هر واحد از برتعیین اینکه آیا هزینه  -س

  افزایش داده شود یا خیر و چگونه؛ و

منظور  هاي بودجه به، اعتبار و مربوط بودن پیشنهادهاي بودجه یا درخواستپذیريارزیابی اتکا  -ش

  مراجع ذیصالح در فرآیند تصویب بودجه. کمک به

هاي داخلی یک دهنده سیستم کنترلارزیابی اجزاي تشکیل  بههاي داخلی اهداف حسابرسی کنترل  -20-1

عملیات اثربخش و  منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد دستیابی به  شود که بهسازمان مربوط می

االجرا طراحی شده است. اهداف کارآمد، گزارشگري مالی و عملیاتی قابل اتکا و رعایت قوانین و مقررات الزم

بخش نبودن عملکرد برنامه مربوط باشد. داخلی همچنین ممکن است هنگام تعیین علت رضایت هايکنترل

منظور دستیابی  هاي استفاده شده بهها و شیوهها، روشها، سیاستهاي داخلی شامل طرحکنترل

ریزي، مههایی براي برناهاي داخلی شامل فرآیندها و روشمأموریت، مقاصد و اهداف سازمان است. کنترل به

گیري، گزارشگري و نظارت بر سازماندهی، هدایت و کنترل عملیات برنامه و سیستم مدیریت براي اندازه

  عملکرد برنامه است.

هاي داخلی شامل ارزیابی میزان اطمینان معقولی است که کنترل هایی از اهداف حسابرسی مربوط بهنمونه

  ه آیا:کند، از این نظر کهاي داخلی فراهم میکنترل

  دست آمده است؛ اي اثربخش و کارا انجام شده و یا بهگونهها، مقاصد و اهداف سازمان بهمأموریت  -الف

  منابع بر طبق قوانین، مقررات یا سایر الزامات مصرف شده است؛  -ب

منابع، شامل اطالعات حساس قابل دسترس یا ذخیره شده خارج از محدوده فیزیکی سازمان، در   -پ

  سترسی، استفاده و واگذاري غیرمجاز محافظت شده است؛برابر د

هاي عمومی، براي پشتیبانی از هاي سنجش عملکرد و گزارشاطالعات مدیریت، مانند مقیاس  -ت

  گیري، کامل، دقیق و هماهنگ است؛عملکرد و تصمیم
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  دست آمده است؛ و اي بههاي رایانهاطالعات یکپارچه از سیستم  -ث

ریزي الزم جهت هاي اطالعاتی، برنامهبا سیستم با پیشامدهاي احتمالی مرتبط براي رویارویی  -ج

ها ها و وظایفی که سیستممنظور پیشگیري از اختالل غیرمجاز در فعالیت تهیه نسخه پشتیبان به

  پذیرد یا خیر.پشتیبان آن است، صورت می

قوانین، مقررات، مفاد قراردادها و معیارهاي رعایت مقرر شده توسط  اهداف حسابرسی رعایت به  -21-1

تواند تحصیل، محافظت، استفاده که می 8شودهاي بالعوض و سایر الزامات مربوط میهاي کمکنامهموافقت

موقع بودن و هزینه خدمات ارائه شده توسط   حسابرسی و نیز کمیت، کیفیت، به مورد و واگذاري منابع واحد

  اهداف رعایت شامل تعیین این موضوع است که آیا:آن واحد را تحت تأثیر قرار دهد؛ 

اي که از خدمات استفاده آمدها، یا جامعههدف کلی برنامه، شیوه اجراي آن، خدمات ارائه شده، پی  -الف

هاي بالعوض و سایر هاي کمکنامهکند بر طبق قوانین، مقررات، مفاد قراردادها، موافقتمی

  باشد؛الزامات می

کننده آن ه خدمات و مزایاي دولت بر مبناي شایستگی فردي شهروندان دریافتتوزیع و ارائ  -ب

  شود؛خدمات و مزایا انجام می

هاي نامههاي انجام شده یا پیشنهادي بر طبق قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتهزینه  -پ

  باشد؛ و هاي بالعوض میکمک

هاي بالعوض هاي کمکنامهمقررات و مفاد قراردادها یا موافقتدرآمدهاي دریافتی بر طبق قوانین،   -ت

  باشد یا خیر.می

                                                             
 تواند مالي یا غیرمالي باشد.الزامات مربوط بھ رعایت مي - ٨
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هایی را درباره اطالعاتی که بر مبناي گیريها یا نتیجهاهداف حسابرسی تحلیل وضعیت آتی، تحلیل  -22-1

برسی حسا  مورد رویدادهاي احتمالی آتی است، همراه با اقدامات احتمالی که واحد مفروضات مربوط به

این کار  هایی از اهداف مربوط بهکند. نمونهممکن است در برخورد با رویدادهاي آتی انجام دهد، ارائه می

  هایی بر مبناي موارد زیر است:گیرينمودن نتیجه شامل فراهم

  ها و خدمات دولت؛بینی شده و تأثیر بالقوه آتی بر برنامهروندهاي جاري و پیش  -الف

مفروضات  آمدهاي برنامه با توجه بهبینی پیهاي جایگزین شامل پیشسیاستها یا برنامه  -ب

  گوناگون؛ 

  هاي افراد ذینفع؛ها یا قوانین شامل مزایا، معایب و تحلیل دیدگاهبا سیاست پیشنهادهاي مرتبط  -پ

  اطالعات آتی تهیه شده توسط مدیریت؛  -ت

  است: بر موارد زیر  هایی که مبتنیبینیها و پیشبودجه  -ث

 مفروضاتی درباره رویدادهاي آتی مورد انتظار؛

 رویدادهاي آتی پیشگفته، و واکنش مورد انتظار مدیریت نسبت به .1

  مفروضات مدیریت که مبناي اطالعات آتی قرار گرفته است.  -ج
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  2بخش 

  اصول اخالقی در حسابرسی عملیاتی

 مقدمه

هاي حسابرسی اي اساسی است، مردم از مؤسسهعموم، مسئله از آنجا که حسابرسی براي پاسخگویی دولت به  -1-2

دهند، انتظار دارند که اصول و حسابرسانی که کار خود را طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی انجام می

بانی طریق پشتی اخالقی را رعایت نمایند. مدیریت مؤسسه حسابرسی رفتار اخالقی را در سرتاسر مؤسسه از

رسانی روشن رفتار قابل پذیرش و انتظارات از هر یک از کارکنان و ایجاد محیطی  ، اطالعاز فرهنگ اخالقی

  نماید.کند، برقرار میکه رفتار اخالقی در سرتاسر سطوح مؤسسه را تقویت و تشویق می

کند که بر کاربرد استانداردهاي حسابرسی اصول اخالقی ارائه شده در این بخش، ساختاري را فراهم می  -2-2

جاي الزامات خاص با اصول  دلیل اینکه اطالعات ارائه شده در این بخش به  بهگذارد. تأثیر میعملیاتی 

  بنیادي سر و کار دارد، این بخش شامل الزامات بیشتر نیست.

لیت فردي و سازمانی است. اصول با مسئو اجراي کار حسابرسی مطابق با اصول اخالقی، یک موضوع مرتبط  -3-2

، پذیرش فقط کاري که حسابرس صالحیت اجراي آن را دارد، اجراي 9اخالقی در حفظ استقالل حسابرس

االجراي بیان شده در گزارش حسابرسی، کاربرد دارد. کار با باالترین کیفیت و رعایت استانداردهاي الزم

هایی بگیرند که رسان کار خود را اجرا کنند و تصمیمشود که حسابطرفی هنگامی حفظ میدرستکاري و بی

  جمله عموم، سازگار باشد.از گزارش آنان، با منافع گسترده اتکاکنندگان به

  

  

                                                             
 توضیح داده شده است. ٣استقالل در بخش الزامات مربوط بھ  - ٩

www.hemattaraz.ir



 

14 
 

  اصول اخالقی 

هاي زیر، چارچوب کلی براي کاربرد استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، شامل اصول اخالقی مندرج در بخش  -4-2

اي جاي برقراري مجموعه کند. هر اصل بهعملیات و گزارشگري را فراهم می استانداردهاي عمومی، اجراي

ها و شرایط هر وضعیت را در چارچوب اي تشریح شده است که حسابرسان بتوانند واقعیتگونهاز الزامات، به

 اي دیگري نیز ممکن است براياین اصول اخالقی در نظر بگیرند. الزامات اخالقی یا آیین رفتار حرفه

  . 10کنند، کاربرد داشته باشدحسابرسانی که حسابرسی را بر طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی اجرا می

ها طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، اصول اخالقی، راهنماي کار حسابرسان اجراکننده حسابرسی  -5-2

  باشد:شرح زیر می به

  منافع عمومی؛ -الف

  درستکاري؛ -ب

  طرفی؛بی -پ

  استفاده درست از اطالعات، منابع و جایگاه دولتی؛ و -ت

  اي.رفتار حرفه -ث

  منافع عمومی

                                                             
اي و یا داراي مدارك و ھاي حرفھحسابرسان انفرادي كھ اعضاي انجمن - ١٠

ھا اي ھستند، ممكن است مشمول الزامات اخالقي این انجمنھاي حرفھنامھگواھي
اي نیز قرار گیرند. ھاي حرفھنامھیا نھادھاي اعطاكننده مدارك و گواھي

ادھاي دولتي ممكن است مشمول قوانین و مقررات اخالقي دولتي حسابرسان نھ
 قرار گیرند.
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آنها   عنوان مجموعه رفاه گروهی از مردم و واحدهاي مورد حسابرسی که حسابرسان به منافع عمومی، به  -6-2

هاي مسئولیتطرفی و استقالل در انجام کنند، تعریف شده است. رعایت درستکاري، بیخدمت ارائه می

  کند. حسابرسان در رعایت اصل خدمت در جهت منافع عمومی و جلب اعتماد عموم کمک می اي، بهحرفه

ویژگی بارز یک حسابرس، پذیرش مسئولیت براي خدمت در جهت منافع عمومی است. این مسئولیت هنگام  -2-7رود

حسابرسی عملیاتی شامل مفهوم  انجام حسابرسی در محیط عملیاتی، بسیار حساس است. استانداردهاي

سبت ان اصول نپاسخگویی در برابر منابع عمومی است که براي تأمین منافع عمومی، موضوعی اساسی است. 

  هاي حسابرسان اساسیبه مسئولیت

  درستکاريي

از کنندگان این معنی است که حسابرسان در رابطه با واحدهاي مورد حسابرسی و استفاده درستکاري به   -8-2

  بینانه و غیرجانبدارانه اجرا کنند. طرفانه، واقعهاي حسابرسی، کار خود را با نگرشی بیگزارش

هاي سازگار با منافع عمومی، بخشی مهم از اصل درستکاري است. حسابرسان در اجراي گیريتصمیم  -9-2

حسابرسی، سطوح  دمور اي خود ممکن است با فشارهاي متضاد از سوي مدیریت واحدهاي حرفهمسئولیت

کنندگان احتمالی روبرو شوند. حسابرسان همچنین ممکن است با فشارهایی مختلف دولت و سایر استفاده

منظور کسب نادرست منافع شخصی و سازمانی روبرو شوند. در حل و فصل  براي تخطی از اصول اخالقی به

هاي خود در قبال مسئولیت حسابرسان بهاین معنی است که  این تضادها و فشارها، عمل با درستکاري به

  منافع عمومی، اولویت دهند.

  طرفیبی

طرفانه، طرفی شامل مستقل بودن در عمل و ظاهر هنگام ارائه خدمات حسابرسی، حفظ نگرش بیبی  -10-2

داشتن سالمت فکري و نداشتن تضاد منافع است. پرهیز از تضادهایی که ممکن است در عمل و ظاهر بر 

ی حسابرسان در انجام خدمات حسابرسی آسیب برساند، براي حفظ اعتبار ضرورت دارد. حفظ طرفبی
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حسابرسی و سایر اشخاص ذینفع در زمینه مسئولیت   مورد طرفی شامل ارزیابی مستمر روابط با واحدبی

  .11حسابرسان در برابر جامعه است

  دولتی استفاده درست از اطالعات، منابع و جایگاه

طور نادرست براي منافع شخصی  هاي دولتی باید براي مقاصد اداري و نه بهاطالعات، منابع یا جایگاه  -11-2

حسابرسی یا مؤسسه  مورد  آور براي منافع قانونی واحدبا قانون یا زیان اي مغایرگونه  حسابرسان یا به

  حسابرسی، مورد استفاده قرار گیرد.

استفاده درست از آن اطالعات  شفافیت اطالعات دولت باید با  بت بههاي دولتی، حق عموم نسدر محیط  -12-2

افشاي اطالعات مربوط  هاي دولتی مشمول قوانین و مقرراتی است که بهادا شود. افزون بر این، بیشتر برنامه

دست آمده در جریان انجام وظایف  شود. براي ایجاد این تعادل، احتیاط در استفاده از اطالعات بهمی

ث، اشخاص ثال این هدف است. افشاي نامناسب چنین اطالعاتی به برسان، بخشی مهم در دستیابی بهحسا

  عملی پذیرفتنی نیست.

عموم در مورد استفاده درست و مدیریت سنجیده منابع دولتی،  اي، پاسخگویی بهاز دیدگاه افراد حرفه  -13-2

  هاي حسابرسان است. یک بخش اصلی از مسئولیت

استفاده نادرست از جایگاه حسابرس درجهت منافع شخصی، تخطی از مسئولیت اساسی یک حسابرس   -14-2

تواند توسط شخص ثالث طریق اقداماتی آسیب ببیند که می است. اعتبار یک حسابرس ممکن است از

  نفع اشخاص زیر است: گونه تشخیص داده شود که بهطرف و آگاه از اطالعات مربوط، اینبی

  یا خویشاوندان یا نزدیکان وي؛ حسابرس  -

                                                             
طرفي و استقالل با ھم بسیار مرتبط ھستند. مشكالت ھمراه مفاھیم بي - ١١

طرفي شود دارشدن بيبا استقالل یا تضاد منافع ممكن است موجب خدشھ
 مالحظھ شود). ٣-١١تا  ٣-٢(استانداردھاي استقالل در بندھاي 
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  کند؛ وعنوان مدیر یا کارمند کار می  اي که حسابرس در آن بهشریک مؤسسه یا مؤسسه  -

  سازمانی که حسابرس در حال مذاکره با آن براي استخدام در آینده است.  -

  ه شود.)استقالل حسابرس، مالحظ هاي شخصی بهبراي بحث بیشتر درباره آسیب 3-9تا  3-7(بندهاي 

  اي رفتار حرفه

انتظارات سطح باال در رابطه با حرفه حسابرسی شامل رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه اقدامی  -15-2

اعتباري کار حسابرسان شود. این موارد شامل اعمالی است که موجب است که ممکن  است موجب بی

لحاظ  ن نتیجه برسد که کار حسابرسان بهای طرف و آگاه از اطالعات مربوط، بهشود شخص ثالث بیمی

اي همچنین شامل انجام کوششی صادقانه از سوي حسابرسان در اجراي اي ناقص است. رفتار حرفهحرفه

  اي مربوط است.اي خود طبق استانداردهاي فنی و حرفهوظایف و خدمات حرفه
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  3بخش 

  استانداردهاي عمومی

 مقدمه

اجراي حسابرسی طبق استانداردهاي  عمومی را تعیین و الزامات مربوط بهاین بخش، استانداردهاي   -1-3

کند. استانداردهاي عمومی همراه با اصول اخالقی فراگیر ارائه شده در بخش حسابرسی عملیاتی را ارائه می

 کند. این استانداردها بر استقالل مؤسسه حسابرسی و، مبنایی را براي اعتبار کار حسابرسان تعیین می2

هاي مربوط، صالحیت اي در اجراي کار و تهیه گزارشیک از حسابرسان آن، اعمال قضاوت حرفه هر

سازمانی پیشگان برون  هاي همکارکنان حسابرسی، کنترل کیفیت حسابرسی و حصول اطمینان و بررسی

  تأکید دارد.

  استقالل

با کار حسابرسی، اعم از دولتی یا  هاي مرتبطمؤسسه حسابرسی و هر یک از حسابرسان، در همه زمینه  -2-3

ها سازمانی ناقض استقالل دوري جویند و از ابراز آنسازمانی و درونعمومی، باید از موارد شخصی، برون

  پرهیز نمایند.

ها، اي حفظ کنند که اظهارنظرها، یافتهگونههاي حسابرسی باید استقالل را بهحسابرسان و مؤسسه -3-3

طرف و آگاه از طرفانه باشد و توسط اشخاص ثالث بیهاي آنان بیها و پیشنهادقضاوتها، گیرينتیجه

تواند موجب  طرفانه دیده شود. حسابرسان باید از شرایطی اجتناب کنند که میاطالعات مربوط نیز بی

 این نتیجه برسند که حسابرسان نمی توانند شود اشخاص ثالث بی طرف و آگاه از اطالعات مربوط به

 مورد همه موضوعات طرفانه و بدون جانبدارانه در توانند قضاوت بی استقالل را حفظ کنند و از اینرو نمی

  مورد کار اعمال کنند. اجراي حسابرسی و گزارشگري در با مرتبط
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حسابرسی  مورد واحد به  هاي حسابرسی وجود موارد نقض استقالل نسبتکه حسابرسان و مؤسسههنگامی  -4-3

سازمانی کنند، باید سه عامل کلی نقض استقالل یعنی عوامل شخصی، برون یا ظاهر را ارزیابی میعمل  در

نظر قرار دهد. چنانچه یک یا چند عامل پیشگفته بر استقالل حسابرس تأثیر را مد 12سازمانیو درون

ار ی از اجراي کگذاري آن بر استقالل متصور باشد، مؤسسه حسابرسی (یا حسابرس) بایستبگذارد یا تأثیر

دلیل الزامات  جز شرایطی که در آن مؤسسه حسابرسی مستقر در واحد دولتی، به به -خودداري کند 

حسابرسی باید موارد  تواند از انجام کار خودداري نماید، در آن حالت مؤسسهدالیل دیگر، نمی قانونی یا به

-13و 1-12عملیاتی را تعدیل نماید (بندهاينقض را افشا کند و عبارت رعایت استانداردهاي حسابرسی 

  مالحظه شود). 1

طرفانه ، بایستی توانایی آنان در انجام کار و گزارش بی13حسابرسان در هنگام استفاده از کار کارشناسان  -5-3

حسابرسی مربوط  مورد ها یا واحدارتباط آنها با برنامه ها را تا آنجایی ارزیابی کنند که بهگیرينتیجه

  شده توسط آنان اتکا کنند.کار انجام شود. در صورت نقض استقالل کارشناس، حسابرسان نبایستی بهمی

در صورت شناسایی موارد نقض استقالل پس از صدور گزارش حسابرسی، مؤسسه حسابرسی باید تأثیر   -6-3

 حسابرسی طبقاین نتیجه برسد که  آن را بر حسابرسی ارزیابی کند. چنانچه مؤسسه حسابرسی به

استانداردهاي حسابرسی عملیاتی انجام نشده است، بایستی تأثیر آن را بر گزارش حسابرسی تعیین کند 

کنندگان گزارش یا نهادهاي داراي اختیار حسابرسی، درخواست مورد و مدیریت و ارکان راهبري واحد

                                                             
برای حسابرسانی کھ کار حسابرسی را طبق استانداردھای حسابرسی  - ١٢

کنند، ممکن است آگاھی از سایر استانداردھای استقالل و عملیاتی اجرا می
آنان و رعایت ھای قوانین و مقررات اخالقی قابل اجرا در ارتباط با فعالیت

 آن نیز ضرورت داشتھ باشد.

در این بخش، کارشناسان بیمھ، نظر  کارشناسان مورد جملھاز - ١٣
ارزیابان، وکال، مھندسان، مشاوران محیط زیست، متخصصان امور بھداشتی، 

 شناسان ھستند.آمارگران و زمین
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حسابرسی را در رابطه با موارد نقض کننده از گزارش حسابرسی و افراد استفاده مورد واحد  قانونی نسبت به

  استقالل و تأثیر آن بر حسابرسی آگاه نماید. مؤسسه حسابرسی بایستی چنین تذکراتی را مکتوب نماید.

  موارد نقض شخصی استقالل

حسابرسانی که در انجام یک کار حسابرسی مشارکت دارند، باید از همه موارد نقض شخصی استقالل،   -7-3

شود که ممکن ارد نقض شخصی استقالل حسابرسان از روابط یا عقایدي ناشی می. مو14دوري گزینند

و جوها و افشا را محدود کنند یا موجب تضعیف یا تحریف  است موجب شود تا حسابرسان میزان پرس

هاي هاي مربوط در مؤسسههر شکل ممکن شود. هر یک از حسابرسان بایستی مقام هاي حسابرسی بهیافته

هایی از موارد نقض شخصی ود را از هرگونه موارد نقض شخصی استقالل آگاه نمایند. نمونهحسابرسی خ

  شود:موارد زیر محدود نمی شرح زیر است، اما تنها به استقالل حسابرسان به

حسابرسی هستند یا   مورد که مدیر یا سرپرست واحد 15خویشاوندان درجه یک یا نزدیک  -الف

توانند نفوذي قابل مالحظه حسابرسی در موقعیتی قرار دارند که می مورد عنوان کارمند واحد به

  بر واحد یا برنامه مورد حسابرسی داشته باشند؛

اهمیت مستقیم یا غیرمستقیم، در واحد یا برنامه مورد  داشتن منافع مالی قابل مالحظه و با  -ب

  حسابرسی؛

                                                             
شود کھ کار یا گزارش را بازنگری این موارد شامل حسابرسانی می - ١٤
طور توانند بھکھ می شود  می کنند و سایر کارکنان مؤسسھ حسابرسیمی

آمد حسابرسی تأثیر گذارند. دوره تحت پوشش شامل دوره م بر پیمستقی
ای است کھ حسابرسی در حال اجرا و گزارشگری تحت پوشش حسابرسی و دوره

 باشد.می

خویشاوندان درجھ یک عبارت از ھمسر و افراد تحت تکفل اعم از  - ١٥
ر وابستھ یا غیروابستھ است. خویشاوندان نزدیک عبارت از والدین، براد

 یا خواھر یا فرزندان غیرمستقل است.
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تواند بر عملیات واحد یا برنامه مورد می هایی کهگیريداشتن مسئولیت اداره کردن یا تصمیم  -پ

عنوان عضو هیئت مدیره، مدیر، سرپرست  حسابرسی تأثیرگذار باشد، براي نمونه، انجام خدمت به

گیري، سرپرستی، یا نظارت مستمر بر واحد ، هاي ارشد در هر یک از موارد تصمیمیا سایر مقام

  فعالیت یا برنامه مورد حسابرسی؛

دار هر نوع خدمات طور همزمان یا در آینده توسط فردي که عهده ات حسابرسی بهانجام عملی  -ت

  واحد مورد حسابرسی است؛ حسابداري به

تواند موجب ها یا اهداف یک برنامه خاص که میها، سازمانداوري در رابطه با افراد، گروهپیش  -ث

  گیري در حسابرسی شود؛جهت

هاي اجتماعی ناشی از که ناشی از عقاید سیاسی، گرایشگیري شامل مواردي عوامل جهت  -ج

ها یا سطحی از ها و سازمانها، گروهسیاست اي خاص بهگونهعضویت یا اشتغال یا وفاداري به

  حکومت باشد؛ و

  قصد استخدام در واحد مورد حسابرسی هنگام اجراي عملیات حسابرسی.  -چ

رو با شرایط متفاوت گوناگون یا ترکیبی از شرایط روبه هاي حسابرسی و حسابرسان ممکن استمؤسسه  -8-3

تواند موجب تواند موجب نقض شخصی استقالل گردد. بنابراین، شناسایی تمام مواردي که میشوند که می

هاي حسابرسی بایستی بخشی از باشد. در نتیجه، مؤسسهپذیر نمینقض شخصی استقالل شود، امکان

مینان اط شناسایی موارد نقض شخصی استقالل و کمک به  فیت خود را بههاي کنترل کیهاي سیستمروش

هاي حسابرسی از رعایت الزامات استقالل طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، تخصیص دهند. مؤسسه

  کم موارد زیر را رعایت کنند:بایستی دست

  نقض شخصی استقالل؛هایی براي شناسایی، گزارش و رفع موارد ها و روشبرقراري سیاست  -الف
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و باالبردن  همه حسابرسان در مؤسسه هاي مؤسسه حسابرسی بهها و روشرسانی سیاست  اطالع  -ب

  ها؛ها و روشآنان از سیاست شناختسطح 

هاي ها و روشمنظور نظارت بر رعایت سیاست هاي داخلی الزم بهها و روشاستقرار سیاست  -پ

  مؤسسه حسابرسی؛

هاي مؤسسه ها و روشمنظور ترویج رعایت سیاست ساز و کارهاي انضباطی بهکارگیري  به  -ت

  حسابرسی؛

 آن عمل تأکید بر اهمیت استقالل و انتظاراتی که حسابرسان همواره در برابر منافع عمومی به  -ث

  خواهند کرد؛ و

  جامد.انشناسایی موارد بالقوه نقض شخصی استقالل می  مستندسازي مراحلی که به  -ج

کار یا طی انجام حسابرسی، موردي از نقض شخصی  که مؤسسه حسابرسی پیش از شروع به هنگامی  -9-3

رفع آن اقدام کند. در مواردي که نقض استقالل  موقع نسبت به  دهد، بایستی بهاستقالل را تشخیص می

ابرسی ه حسشود، مؤسسیک حسابرس یا یک کارشناس در رابطه با یک حسابرسی خاص مربوط می  تنها به

تواند حسابرس ممکن است بتواند مورد نقض شخصی را برطرف نماید. براي نمونه، مؤسسه حسابرسی می

یا کارشناس موردنظر را از انجام هر کاري در آن حسابرسی خارج کند یا از آن حسابرس یا کارشناس 

را بر طرف کرد، درخواست نماید تا علت نقض شخصی را رفع کند. چنانچه نتوان مورد نقض شخصی 

گیري نماید. در شرایطی که حسابرسان توسط مؤسسه حسابرسی بایستی از انجام آن کار حسابرسی کناره

گیري نمایند، بایستی از الزامات توانند از کار حسابرسی کنارهاند و نمیکار گمارده شده  واحدهاي دولتی به

  پیروي کنند. 3-4مندرج در بند 
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  نقض استقالل سازمانیموارد برون

سازمانی در مؤسسه سازمانی نقض استقالل دوري گزیند. عوامل برونمؤسسه حسابرسی باید از موارد برون  -10-3

ها و دهی اظهارنظرها، یافتهتواند کار را محدود نماید یا با توانایی حسابرسان در شکلحسابرسی می

سازمانی نقض استقالل هنگامی روي ارد برونطرفانه تداخل پیدا کند. مومستقل و بی هايگیرينتیجه

دهد که حسابرسان توسط فشارهاي واقعی یا ظاهري ایجاد شده از طرف مدیریت و کارکنان واحد می

اي منع شوند. براي نمونه، در طرفانه و اعمال تردید حرفههاي نظارتی، از فعالیت بیحسابرسی یا سازمان

طرفانه نداشته باشند و در ي کامل براي قضاوت مستقل و بیشرایط زیر، حسابرسان ممکن است آزاد

  نتیجه، این امر بر حسابرسی تأثیر منفی داشته باشد:

اي نادرست دامنه حسابرسی را محدود یا تعدیل گونهتواند بهسازمانی که میدخالت یا نفوذ برون  -الف

براي کاهش نامناسب میزان رسیدگی انجام چنین کاري کند، مانند اعمال فشار  نماید یا تهدید به

  الزحمه حسابرسی؛ها یا حقمنظور کاهش هزینه به

هاي حسابرسی یا انتخاب معامالتی که باید مورد سازمانی با انتخاب یا کاربرد روشدخالت برون  -ب

  آزمون قرار گیرد؛

  رش؛هاي غیرمنطقی در مورد زمان مجاز براي تکمیل حسابرسی یا صدور گزامحدودیت  -پ

سوابق، مقامات دولتی یا سایر افراد الزم براي   سازمانی در دسترسی بهمحدودیت تحمیلی برون  -ت

  انجام حسابرسی؛

  سازمانی در امور استخدام، انتصاب، تعیین حقوق و مزایا و ارتقاي کارکنان حسابرسی؛دخالت برون  -ث

مؤسسه حسابرسی که بر توانایی مؤسسه هایی در مورد وجوه یا سایر منابع مورد نیاز محدودیت  -ج

  هاي خود، تأثیر منفی داشته باشد؛حسابرسی در اجراي مسئولیت
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گذاري یا اعمال نفوذ نامناسب بر قضاوت حسابرسان در رابطه با محتواي مناسب اختیار تأثیر  -چ

  گزارش؛ 

هاي گیريتیجهعلت عدم توافق با محتواي گزارش حسابرسی، ن تعویض حسابرسان به تهدید به  -ح

  حسابرسان یا کاربرد اصول حسابداري یا سایر معیارها؛ و

دالیلی غیر از عدم شایستگی،  خطر افتادن تداوم کار حسابرسان به اعمال نفوذهایی که موجب به  -خ

  انجام حسابرسی باشد. سوء رفتار یا نیاز به

سازمانی نقض شناسایی و رفع موارد برونهایی را براي ها و روشهاي حسابرسی بایستی سیاستمؤسسه  -11-3

منظور رعایت الزامات استقالل طبق  هاي کیفیت خود بهعنوان بخشی از سیستم کنترل استقالل به

  استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، برقرار کنند.

  ايقضاوت حرفه

  کار گیرند. شگري نتایج بهریزي و اجراي حسابرسی و گزاراي را در برنامهحسابرسان باید قضاوت حرفه  -12-3

 فعالیت  اي است. مراقبت منطقی بهکارگیري مراقبت منطقی و تردید حرفه  اي شامل بهقضاوت حرفه  13-3

اي نگرشی شود. تردید حرفهاي و اصول اخالقی قابل اجرا مربوط میمستمر بر طبق استانداردهاي حرفه

اي شامل طرز باشد. در واقع، تردید حرفهاز شواهد میاست که شامل ذهنی پرسشگر و ارزیابی منتقدانه 

کنند و نه درستکار بدون تردید. این  درست تصور می  نا  تفکري است که در آن، حسابرسان، مدیریت را نه

  باشد.باور که مدیریت درستکار است، دلیلی براي پذیرش شواهدي کمتر از متقاعدکننده نمی

منظور اجراي مستمر، با حسن نیت و  اي حسابرسان بها و تجربه حرفههکارگیري دانش، مهارت به  -14-3

ها طرفانه کافی و مناسب بودن شواهد، جزء اصلی حسابرسیدرستکارانه، گردآوري اطالعات و ارزیابی بی

صالحیت حسابرسان  ها بسته بهیکدیگر وابسته هستند، زیرا قضاوت اي بهاست. قضاوت و صالحیت حرفه

  ود.شانجام می
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هاي همه کارکنان درگیر درکار و همچنین ها و تجربهاي، کاربرد مجموعه دانش، مهارتقضاوت حرفه  -15-3

طور مستقیم در حسابرسی  دهد. افزون بر افرادي که بهاي هر یک از حسابرسان را نشان میقضاوت حرفه

نفع، کارشناسان اي ممکن است شامل همکاري با سایر اشخاص ذیدرگیر هستند، قضاوت حرفه

  هاي حسابرسی باشد.سازمانی و مدیریت مؤسسهبرون

اي شامل پیروي از استانداردهاي هاي حرفههاي انجام مسئولیتاي در همه جنبهکارگیري قضاوت حرفه به  -16-3

طرفی و اعتبار، تعیین کارکنان حسابرسی با صالحیت براي کار، تعریف دامنه کار، استقالل، حفظ بی

ابی و گزارشگري نتایج کار و برقراري کنترل کیفیت مناسب در سراسر فرآیند کار براي اجرا و ارزی

  گزارشگري حسابرسی، ضرورت دارد.

اي در تعیین سطح آگاهی مورد نیاز از موضوع اصلی حسابرسی و شرایط مربوط، کارگیري قضاوت حرفه به  -17-3

ها، موضوع است که آیا مجموعه تجربه، آموزش، دانش، مهارتمهم است. این امر شامل بررسی پیرامون این 

ها و درك کلی گروه حسابرسی براي برآورد خطرهایی که موضوع اصلی حسابرسی ممکن است توانایی

  اهمیت باشد، کافی است یا خیر. شامل اشتباه یا تفسیر با

گیري خطر ناشی از نتیجه موضوع مهم دیگر در نظر گرفتن سطح خطر در هر کار حسابرسی شامل  -18-3

اي در تعیین کافی و مناسب بودن شواهد نادرست است. در زمینه خطر حسابرسی، اعمال قضاوت حرفه

ها بر مبناي اهداف حسابرسی و هرگونه پیشنهاد گیريها و نتیجهمورد استفاده براي پشتیبانی از یافته

  است.ناپذیر از فرآیند حسابرسی گزارش شده، یک بخش جدایی

ها؛ شناسی؛ یافته هاي مهمی را مستند نمایند که بر اهداف، دامنه و روشحسابرسان بایستی تصمیم  -19-3

  گذارد.اي حسابرسی تأثیر میها؛ و پیشنهادهاي ناشی از قضاوت حرفهگیرينتیجه

حسابرسی را بر عهده ریزي و اجراي یک اي در برنامههرچند این استاندارد مسئولیت اعمال قضاوت حرفه  -20-3

خطاناپذیري حسابرس یا  مسئولیت نامحدود و نه به گذارد، اما نه بهحسابرس و مؤسسه حسابرسی می
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دست  هاي تقلب، هرگز بهدلیل ماهیت شواهد و ویژگی  مؤسسه حسابرسی داللت دارد. اطمینان قطعی به

با یک  ارتباط هاي ممکن دریا ضعف هامعناي برطرف نمودن همه محدودیت اي بهآید. قضاوت حرفهنمی

  سازي، و تشریح آنها است.سازي، سادهمعناي شناسایی، بررسی، کمینه باشد، بلکه بهحسابرسی خاص نمی

  صالحیت

اي کافی براي شوند، باید در مجموع داراي صالحیت حرفه کارکنانی که براي انجام حسابرسی تعیین می  -21-3

  انجام وظایف محوله باشند.

هاي مورد نیاز براي اجراي تعهد حسابرسی خاص یا دامنه مدیریت مؤسسه حسابرسی بایستی مهارت  -22-3

هاي الزم براي هاي مورد اجرا را ارزیابی و مشخص کند که آیا نیروي کار در اختیار او از مهارتحسابرسی

بایستی فرآیندي را براي هاي حسابرسی انجام آن کارها برخوردار است یا خیر. افزون بر این، مؤسسه

ظور من  کارمندیابی، استخدام، تعیین حقوق و دستمزد، ارتقاء مستمر، تخصیص و ارزیابی کارکنان به

عوامل گوناگون مانند  صالحیت داشته باشند. ماهیت، میزان و رسمیت این فرآیند بهنگهداري نیروي کار با

  ستگی دارد.کارهاي آن ب اندازه مؤسسه حسابرسی، ساختار و حجم

شود. صالحیت لزوماً با سنوات تجربه حسابرسی صالحیت از ترکیبی از آموزش و تجربه ناشی می  -23-3

دست آمده توسط یک  گیري کمی امکان ندارد انواع تجارب بهشود، زیرا چنین اندازهگیري نمیاندازه

یادگیري  طریق تعهد به  از درستی نشان دهد. حفظ صالحیت حسابرس در هر دوره زمانی مشخص را به

اي یک حسابرس، عنصري مهم براي حسابرسان است. صالحیت، حسابرس و پیشرفت در سراسر عمر حرفه

  سازد.اي دقیق میهاي حرفهانجام قضاوت را قادر به

  دانش و صالحیت فنی
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پیش از شروع هر کارکنان انتخاب شده براي انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی،   -24-3

منظور داشتن صالحیت الزم براي انجام انواع  ها و تجربه کافی بهکار، باید در مجموع از دانش فنی، مهارت

کار حسابرسی برخوردار باشند. کارکنان انتخاب شده براي حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی 

  هاي زیر باشند:عملیاتی بایستی در مجموع داراي ویژگی

االجرا در انجام نوع کاري که براي آن انتخاب آگاهی از استانداردهاي حسابرسی عملیاتی الزم  -الف

  ها و تجربه الزم براي کاربرد این آگاهی در کار مورد اجرا؛اند و برخورداري از آموزش، مهارتشده

ت حسابرسی در آن فعالی مورد  آگاهی کلی از موضوع اصلی مورد بررسی و محیطی که واحد  -ب

  کند؛می

  طور شفاف و مؤثر؛ و هاي ارتباطی گفتاري و نوشتاري بهمهارت  -ت

  هاي کارکنان و کارشناسان در:هاي مناسب براي کار مورد اجرا. براي نمونه، مهارتمهارت  -ث

 گیري آماري است؛گیري آماري، چنانچه کار مستلزم استفاده از نمونهنمونه

 هاي اطالعاتی است؛سی سیستمفناوري اطالعات، اگر کار شامل برر

 هاي پیچیده مهندسی است؛مهندسی، چنانچه کار شامل بررسی داده

هاي تحلیلی خاص حسابرسی، مانند استفاده از ابزارهاي بررسی ها یا روششناسی روش .1

هاي تحلیل آماري، در هاي زندگی (اکچوئري) یا آزمونبیمه  پیچیده، برآوردهاي مربوط به

 صورت لزوم؛ یا

هاي اصلی ، مانند موضوعات علمی، پزشکی، زیست محیطی، دانش تخصصی در موضوع .2

 چنین تخصصی نیازمند است. آموزشی یا هر موضوع تخصصی دیگر، چنانچه کار به

  اي مستمرهاي حرفهآموزش
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، ریزي، سرپرستیحسابرسانی که کار حسابرسی را طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی شامل برنامه  -25-3

اي طریق آموزش حرفه اي خود را ازدهند، بایستی صالحیت حرفهاجراي عملیات یا گزارشگري انجام می

  مستمر حفظ کنند.

هاي آموزشی سازمان یافته با اهداف یادگیري طراحی شده اي مستمر، فعالیتهاي آموزش حرفهبرنامه  -26-3

ها اجراي حسابرسی به هاي مربوطشاغلین در حوزههاي ها و تواناییبراي حفظ یا افزایش دانش، مهارت

هایی براي هر یک از حسابرسان از جهت برآورده نمودن الزامات آموزشی است. تعیین اینکه چه موضوع

باشد که توسط حسابرسان با مشورت با مقامات ذیصالح  اي میمناسب است، یک موضوع قضاوت حرفه

اعمال چنین قضاوتی،  جمله مالحظات مربوط بهود. ازشهاي حسابرسی آنان انجام میدر مؤسسه

عهده هایی که آنان در اجراي کار طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی برحسابرسان، مسئولیت تجربه

  باشد.حسابرسی می مورد گیرند و محیط عملیاتی واحدمی

اي مستمر اساساً برعهده حرفه هاي فردي حسابرسان و رعایت الزامات آموزشمسئولیت بهبود صالحیت  -27-3

حصول  منظور کمک به خود حسابرسان است. مؤسسه حسابرسی باید روشهاي کنترل کیفیت را به

اي مستمر تکمیل اي مستمر، شامل مستندسازي آموزش حرفهاطمینان از رعایت الزامات اموزشی حرفه

  .شده توسط حسابرسان، داشته باشد

حسابرسان کمک  که در اجراي کار طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی به سازمانیکارشناسان برون  -28-3

هاي تخصصی خود را حفظ نمایند، اي در حوزهکنند، بایستی داراي صالحیت باشند و صالحیت حرفهمی

اي مستمر مقرر در استانداردهاي حسابرسی عملیاتی ندارند. هاي آموزش حرفهگذراندن دوره اما الزامی به

اي نمایند، بایستی صالحیت حرفهسازمانی استفاده می، حسابرسانی که از کار کارشناسان برونهرچند

هاي آنان را مستند نمایند. کارشناسان گیريها و نتیجهچنین کارشناسانی را ارزیابی کنند و یافته

استانداردهاي حسابرسی کنند، بایستی عنوان عضوي از گروه حسابرسی کار می سازمانی که بهدرون

  اي مستمر را رعایت نمایند.عملیاتی شامل الزامات آموزش حرفه
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  کنترل کیفیت و اطمینان از کار

  کند، باید:هر مؤسسه حسابرسی که حسابرسی را طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی اجرا می  -29-3

ؤسسه م ودن اطمینان معقول بهمنظور فراهم نم سیستم کنترل کیفیتی را مستقر نماید که به  -الف

االجرا اي و قوانین و مقررات الزمحسابرسی که مؤسسه و کارکنان آن الزامات استانداردهاي حرفه

  کنند، طراحی شده است؛ ورا رعایت می

  .16سازمانی داشته باشدپیشگان برون هر سه سال یکبار، یک بررسی توسط هم  -ب

  سیستم کنترل کیفیت

 جمله مدیریت مؤسسه حسابرسی، بر اجراي کار با کیفیتکیفیت یک مؤسسه حسابرسی، از سیستم کنترل  -30-3

منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد  مؤسسه بهکه  کندی تأکید مییهاها و روشباال و سیاست

، میزان و . ماهیتاست کردهاالجرا طراحی اي و قوانین و مقررات الزمرعایت الزامات استانداردهاي حرفه

ندازه، شرایط مؤسسه حسابرسی، مانند ا رسمیت سیستم کنترل کیفیت یک مؤسسه حسابرسی با توجه به

تعداد دفاتر و پراکندگی جغرافیایی، دانش و تجربه کارکنان، ماهیت و پیچیدگی کارهاي حسابرسی و 

  منفعت آن، متفاوت است. – هزینه  به مالحظات مربوط

ها و هاي کنترل کیفیت خود را مستند نماید و آن سیاستها و روشباید سیاستهر موسسه حسابرسی   -31-3

ها و رسانی کند. همچنین مؤسسه حسابرسی بایستی رعایت سیاست کارکنان خود اطالع ها را بهروش

هاي کنترل کیفیت خود را نیز مستند کند و این مستندات را براي یک دوره زمانی کافی نگهداري روش

                                                             
توسط یک مؤسسھ حسابرسی (بندھای  پیشگان ھمعدم رعایت الزامات بررسی  - ١٦
) بھ عبارت تعدیل شده رعایت استانداردھای ٣-٣٩تا  ٣-٣۴و  ٣-٢٩ب 

انجامد. رعایت (یا عدم رعایت) الزامات سیستم کنترل می حسابرسی عملیاتي
مؤسسھ حسابرسی  توسط ٣-٣٣تا  ٣-٣٠و  ٣-٢٩ف کیفیت مقرر در بندھای ال

شود و تأثیری پیشگان، آزمون و گزارش می  عنوان بخشی از فرآیند بررسی ھمبھ
تا  ١-١١ندارد (بندھای  بر عبارت رعایت استانداردھای حسابرسی عملیاتي

 مالحظھ شود). ١بخش  ١-١٣
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پیشگان بتوانند میزان انطباق مؤسسه  هاي همهاي نظارتی و بررسیتا افراد اجراکننده روشنماید، 

هاي کنترل کیفیت خود را ارزیابی کنند. شکل و محتواي اینگونه ها و روشحسابرسی با سیاست

  شرایط مؤسسه حسابرسی متفاوت خواهد بود. اي است و با توجه بهمستندسازي، موضوع قضاوت حرفه

هایی را در سیستم کنترل کیفیت خود داشته باشد که ها و روشهر مؤسسه حسابرسی بایستی سیاست  -32-3

  موارد زیر بپردازد: در مجموع به

هایی که ها و روشهاي مدیریت در مورد کیفیت در درون مؤسسه حسابرسی: سیاستمسئولیت  -الف

 رسانی عملیاتی و اطالع مسئولیت کیفیت اجراي حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی

هایی رسانی  ها و اطالعکند. چنین سیاستبا کیفیت را تعیین می هاي مرتبطها و روشسیاست

شود که در آن، کیفیت در اجراي حسابرسی طبق استانداردهاي موجب تقویت فرهنگی می

  حسابرسی عملیاتی، امري ضروري است.

کردن هاي طراحی شده براي فراهمها و روشق: سیاستاستقالل، قانون و اخال  الزامات مربوط به  -ب

اینکه مؤسسه حسابرسی و کارکنان آن استقالل خود را حفظ و الزامات   اطمینان معقول نسبت به

  .17کننداالجرا را رعایت میقانونی و اخالقی الزم

هاي شروع، پذیرش و ادامه حسابرسی ها و روش، پذیرش و ادامه حسابرسی: سیاست18شروع  -پ

مؤسسه حسابرسی تنها  کند که این منظور طراحی شده است که اطمینان معقول فراهم به

                                                             
استقالل مالحظھ  با  مرتبطبرای استانداردھای  ٣-١١تا  ٣-٢بندھای  - ١٧

ای مالحظھ اصول آیین رفتار حرفھ با  مرتبطبرای استانداردھای  ٢شود. بخش 
ای، ممکن است مشمول ھای حرفھشود. ھمچنین ھر یک از حسابرسان عضو انجمن

ھا یا نھادھاي اعطاکننده مدارک ای سازمانالزامات آیین رفتار حرفھ
 اي باشند.حرفھ

) ١کنند: (ر حسابرسی را بھ این دالیل شروع میھای حسابرسی کامؤسسھ - ١٨
) ٣گذار یا ناظر و () درخواست نھادھای قانون٢صالحدید مؤسسھ حسابرسی، (

ھا و تعھدات تعھدات قانونی. یک مؤسسھ حسابرسی ممکن است طبق درخواست
قانونی، نسبت بھ انجام کار الزام داشتھ باشد. در مواردی کھ یک مؤسسھ 

دلیل الزام قانونی حد مورد حسابرسي، مستقل نیست و اما بھحسابرسی در وا
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اي و اصول اخالقی را رعایت و در که در آنها بتواند استانداردهاي حرفه نماید  خدماتی را ارائه می

  چارچوب تعهد یا اختیار قانونی مؤسسه فعالیت کند.

منظور فراهم کردن اطمینان معقول  هاي طراحی شده بهها و روشانسانی: سیاست منابع  -ت

هاي محوله مؤسسه حسابرسی که داراي کارکنان توانمند و با صالحیت براي انجام حسابرسی به

  .19باشداي و قوانین و مقررات مربوط میطبق الزامات استانداردهاي حرفه

منظور فراهم  هاي طراحی شده بهها و روشابرسی: سیاستاجرا، مستندسازي و گزارشگري حس  -ث

ها طبق ها و صدور گزارشمؤسسه حسابرسی که انجام حسابرسی کردن اطمینان معقول به

  باشد. اي و الزامات قانونی و مقرراتی، میاستانداردهاي حرفه

راحی این منظور ط  بهنظارت بر کیفیت: ارزیابی مستمر و ادواري از کار تکمیل شده حسابرسی که   -ج

ها و شده است که براي مدیریت مؤسسه حسابرسی اطمینان معقول فراهم شود که سیاست

اي اثربخش گونهنحو مناسب طراحی و در عمل به با سیستم کنترل کیفیت به هاي مرتبطروش

 هاي کنترل کیفیت عبارت استها و روشاجرا شده است. هدف کلی از نظارت بر رعایت سیاست

اي و قوانین و مقررات مربوط؛ ) پیروي از الزامات استانداردهاي حرفه1( از انجام ارزیابی نسبت به

) آیا 3ي مناسب طراحی شده است یا خیر؛ و (اگونه) اینکه آیا سیستم کنترل کیفیت به2(

یا شود رعایت میکند و در عمل اي اثربخش کار میگونههاي کنترل کیفیت بهها و روشسیاست

هاي نظارت، بر اساس واقعیات و شرایط موسسه حسابرسی، متفاوت خواهد بود. روشخیر.

اي هاي نظارتی را اجرا کند که بتواند رعایت استانداردهاي حرفهمؤسسه حسابرسی بایستی روش

                                                             
مراجعھ  ٣-۴تواند از انجام کار خودداری کند، بھ بند یا دالیل دیگر، نمی

 شود.

ای مالحظھ برای الزامات مرتبط با صالحیت حرفھ ٣-٢٨تا  ٣-٢١بندھای  - ١٩
 شود.
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هاي انجام شده طبق هاي کنترل کیفیت را براي حسابرسیها و روشاالجرا و سیاستالزم

مجموع  کنند باید در حسابرسی عملیاتی، ارزیابی نماید. افرادي که نظارت می استانداردهاي

  داراي تجربه و اختیار کافی براي این کار باشند.

بار با شناسایی هرگونه هاي نظارتی خود را دست کم هر سال یکمؤسسه حسابرسی بایستی نتایج روش  -33-3

اقدامات اصالحی، تحلیل و خالصه نماید  پیشنهادهاي مربوط بهنارسایی روشمند مستعد بهبود، همراه با 

شود، نظارتی تهیه می (طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، بررسی کار و گزارشی که در اجراي وظیفه

عنوان  هاي اولیه ممکن است بهشود. اگر چه، این نوع از بررسیهاي نظارتی محسوب نمیتنهایی کنترل به

  لیل و تخلیص مزبور، مورد استفاده قرار گیرد).بخشی از تح

  سازمانیپیشگان برون بررسی هم

کنند، باید هاي حسابرسی که کار حسابرسی را طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی اجرا میمؤسسه  -34-3

قل از کنندگان مست سازمانی که توسط بررسی  پیشگان برون دست کم هر سه سال یکبار یک بررسی هم

  مؤسسه حسابرسی مورد بررسی، اجراشده است، داشته باشند.

نمودن مبنایی منطقی جهت تعیین اینکه آیا سیستم کنترل منظور فراهم مؤسسه حسابرسی بایستی به  -35-3

اي مناسب طراحی شده است یا خیر و آیا گونه، به20کیفیت مؤسسه حسابرسی براي دوره مورد بررسی

نمودن اطمینان معقول در مورد انطباق منظور فراهم رل کیفیت خود را بهمؤسسه حسابرسی سیستم کنت

سازمانی که  پیشگان برون انجام بررسی هم کند یا خیر، بهاالجرا رعایت میاي الزمبا استانداردهاي حرفه

  از لحاظ دامنه بررسی کفایت داشته باشد، مبادرت نماید.

  رگیرنده مراحل زیر باشد:پیشگان بایستی درب  دامنه بررسی هم  -36-3

                                                             
 دوره مورد بررسي عموما دربرگیرنده یك سال است. - ٢٠
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  کیفیت مؤسسه حسابرسی؛ هاي کنترلها و روشبررسی سیاست  -الف

  هاي نظارت داخلی مؤسسه حسابرسی؛کفایت و نتایج روش توجه به  -ب

  هاي حسابرسی انتخاب شده و مستندات مربوط؛بررسی گزارش  -پ

براي نمونه، مستندسازي استقالل، بررسی سایر مستندات الزم براي ارزیابی رعایت استانداردها،   -ت

  هاي مدیریت منابع انسانی؛ واي مستمر و پروندهسوابق آموزش حرفه

منظور  اي مؤسسه حسابرسی مورد بررسی بهمصاحبه با سطوح مختلف انتخابی از کارکنان حرفه  -ث

  هاي کنترل کیفیت مربوط.ها و روشسیاست ارزیابی میزان درك و التزام آنان به

پیشگان بایستی یک برآورد خطر جهت تعیین تعداد و انواع خدمات انتخابی انجام دهند. بر اساس   هم گروه بررسی  -37-3

هاي زیر را براي انتخاب هر یک از کارهاي حسابرسی برآورد خطر مزبور، این گروه بایستی یک یا ترکیبی از رویکرد

 :21کار گیرند جهت بررسی به

هاي حسابرسی اي بارز و منطقی از کارهاي انجام شده طبق استانداردحسابرسی که نمونه) انتخاب کارهاي 1(

  عملیاتی توسط مؤسسه حسابرسی مورد بررسی باشد؛ یا

با سیستم کنترل کیفیت  اي بارز و منطقی از همه انواع کارهاي مرتبط) انتخاب کارهاي حسابرسی که نمونه2(

  یک یا چند کار انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی باشد.مؤسسه حسابرسی مورد بررسی، شامل 

د رسانی نتایج بررسی شامل موار پیشگان بایستی یک یا چند گزارش مکتوب در رابطه با اطالع گروه بررسی هم  -38-3

  زیر، تهیه نمایند:

  پیشگان، شامل هرگونه محدودیت موجود؛ تشریح دامنه بررسی هم  -الف

                                                             
ھا، ھای حسابرسی مربوط است کھ نسبت بھ انواع دیگر حسابرسیرویکرد دوم، عمومًآ بھ مؤسسھ - ٢١

 دھند.ھای حسابرسی عملیاتي را انجام میھای مبتنی بر استانداردتنھا تعداد اندکی از حسابرسی
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که آیا سیستم کنترل کیفیت فعالیتهاي حسابرسی مؤسسه حسابرسی مورد بررسی اظهارنظر در مورد این  -ب

اي منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد انطباق با استانداردهاي حرفه طی دوره مورد بررسی به

  اي مناسب طراحی و رعایت شده است یا خیر؛گونه االجرا بهالزم

  رعایت آن شده است؛ و به اي که مؤسسه حسابرسی مورد بررسی ملزماستانداردهاي حرفههاي ویژگی  -پ

، شرحی از دالیل اظهارنظر تعدیل شده یا مردود، همراه 22در مورد اظهارنظرهاي تعدیل شده یا مردود  -ت

برسی منظور اینکه مؤسسه حسا پیشگان، به ها و پیشنهادها در گزارش بررسی همبا شرح تفضیلی یافته

  هاي مناسب را انجام دهد.بتواند اقدام

  پیشگان بایستی معیارهاي زیر را رعایت کند: گروه بررسی هم  -39-3

روز در رابطه با استانداردهاي حسابرسی عملیاتی و کار  گروه بررسی در مجموع داراي دانش به  -الف

  هاي دولتی باشد؛حسابرسی واحد

دهد و هر یک از اعضاي گروه بررسی را انجام می پیشگان اي که کار بررسی هممؤسسه  -ب

پیشگان، از مؤسسه حسابرسی مورد بررسی و کارکنان آن و خدمات حسابرسی انتخاب شده  هم

گونه که در استانداردهاي حسابرسی عملیاتی شرح داده شده است) مستقل براي بررسی (همان

  باشند؛ و

پیشگان را دارا باشد.  گونگی اجراي بررسی همگروه بررسی درمجموع دانش مناسب در مورد چ  -پ

  هاي آموزشی یا ترکیبی از هر دو بهچنین دانشی ممکن است از آموزش ضمن خدمت، دوره
                                                             

رسند کننده بھ این نتیجھ میبررسی پیشگان  ھماظھارنظر تعدیلي، اظھارنظری است کھ طبق آن  - ٢٢
ھای مندرج در گزارش، سیستم کنترل کیفیت در دوره زمانی موردنظر کھ بھ استثنای اثرات نارسایی

مناسب طراحی و رعایت شده است. اظھار نظر مردود، اظھار نظري است مبني بر اینكھ  ايگونھبھ
تانداردھاي اي مناسب طراحي و رعایت نشده است تا نسبت بھ رعایت اسگونھسیستم كنترل كیفیت بھ

 دست آید.اي، اطمینان معقول بھحرفھ

www.hemattaraz.ir



 

36 
 

دست آید. داشتن کارکنانی در گروه بررسی همپیشگان که داراي تجربه پیشین در بررسی 

  است.تر سازمانی هستند، مطلوب هاي نظارتی درونپیشگان یا گروه هم

پیشگان خود را در دسترس عموم قرار  یک مؤسسه حسابرسی مستقل بایستی آخرین گزارش بررسی هم  -40-3

سازمانی یا یک رسانی برون پیشگان در یک پایگاه اطالع دادن گزارش بررسی هم قرار دهد؛ براي نمونه، با

ن طراحی شده است. پیشگا  سازي عمومی نتایج بررسی همفایل قابل دسترس عموم که براي شفاف

ها براي مؤسسه حسابرسی قابل دسترس نیست، مؤسسه بایستی همان چنانچه هیچیک از این گزینه

گیرد و همچنین گزارش کار می کار برد که براي انتشار دیگر اطالعات خود به سازي را به کار شفاف و ساز

  گان قرار دهد.کنندپیشگان را در صورت درخواست، در اختیار درخواست بررسی هم

هاي اظهارنظر، ممکن است با سازمانی و نامهپیشگان برون هاي بررسی هماطالعات مندرج در گزارش  -41-3

هاي حسابرسی که در پی عقد باشد. بنابراین، مؤسسه گرفتن کار حسابرسی مرتبط هاي مربوط بهتصمیم

طرف  عملیاتی هستند، بایستی موارد زیر را بهقرارداد براي انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی 

  قرارداد ارائه کنند:

  پیشگان و هرگونه نامه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی؛ و   آخرین گزارش بررسی هم -الف

  هاي اظهارنظر بعدي دریافتی طی مدت قرارداد.پیشگان و نامه هاي بررسی همهرگونه گزارش  -ب

کنند بایستی یک نسخه از آخرین گزارش برسی دیگر استفاده میحسابرسانی که از کار مؤسسه حسا  -42-3

پیشگان و هرگونه نامه اظهارنظر آن مؤسسه را درخواست نمایند و مؤسسه حسابرسی بایستی  بررسی هم

براي الزامات و رهنودهاي  4 -43تا    4-41و  3-5محض درخواست، ارائه نماید (بندهاي  این مدارك را به

  ستفاده از کار دیگران مالحظه شود).بیشتر در مورد ا
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  4بخش 

  استانداردهاي اجراي عملیات در حسابرسی عملیاتی

 مقدمه

اجراي حسابرسی طبق استانداردهاي  این بخش، استانداردهاي اجراي عملیات را تعیین و الزامات مربوط به  -1-4

هاي عملیاتی، براي حسابرسیکند. استانداردهاي اجراي عملیات حسابرسی عملیاتی را ارایه می

ریزي حسابرسی، سرپرستی کارکنان، دریافت شواهد کافی و مناسب و تهیه مستندات حسابرسی، برنامه به

شود. مفاهیم اطمینان معقول، اهمیت و خطر حسابرسی، چارچوبی را براي کاربرد این استانداردها مربوط می

  لیاتی لحاظ شده است.هاي عمدهد و در تمام مباحث حسابرسیتشکیل می

  این مجموعه براي اجراي حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، کاربرد دارد. 5تا  1هاي بخش  -2-4

  اطمینان معقول

نماید که شواهد اجراي حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، اطمینان معقول فراهم می  3-4

سابرسی، کافی و مناسب است. بنابراین، کافی و مناسب بودن شواهد هاي حگیريها و نتیجهزیربناي یافته

هاي ها و نتایج، متفاوت خواهد بود. اهداف حسابرسیهاي شواهد، بر اساس اهداف، یافتهمورد نیاز و آزمون

هاي متفاوت دارد و شامل انواع گوناگونی از شواهد با کیفیت "گسترده"تا  "محدود"اي عملیاتی، دامنه

در برخی از خدمات، شواهد کافی و مناسب در دسترس است، اما در برخی دیگر، اطالعات ممکن  است.

بودن  اي در حین اینکه سطح اطمینان مناسب در مورد کافی و مناسباست محدود باشد. قضاوت حرفه

دامنه و  حسابرسان در تعیین سازد بهاهداف حسابرسی را فراهم می  دست آمده براي دستیابی به  شواهد به

براي  4-71تا  4-55کند. (بندهاي اهداف حسابرسی کمک می شناسی مورد نیاز براي دستیابی به روش

  .بحث درباره ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد مالحظه شود)
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  اهمیت در حسابرسی عملیاتی

نوع و میزان کار  گیري دربارهجمله هنگام تصمیمدر سرتاسر حسابرسی عملیاتی، از 23مفهوم اهمیت  -4-4

هاي مربوط، گیريها و نتیجهحسابرسی مورد اجرا، ارزیابی نتایج کار حسابرسی، تشریح گزارش و یافته

عنوان اهمیت نسبی یک موضوع در رابطه با زمینه مورد بررسی،  کند. اهمیت بهحسابرسان کمک می به

با موضوع  ارتباط همیت موضوع درشامل عوامل کمی و کیفی، تعریف شده است. چنین عواملی شامل ا

طرف و آگاه اصلی حسابرسی، ماهیت و تأثیر موضوع، مربوط بودن موضوع، نیازها و عالیق شخص ثالث بی

اي هنگام ارزیابی شود. قضاوت حرفهاز اطالعات مربوط و اثر موضوع بر برنامه یا فعالیت مورد حسابرسی می

  کند.حسابرسان کمک می سی، بهبا اهداف حسابر هاي مرتبطاهمیت موضوع

خطر حسابرسی  

ها، پیشنهادها یا اطمینان گیريها، نتیجهمعناي احتمال نادرست یا ناقص بودن یافته خطر حسابرسی به  -5-4

هاي حسابرسان، در نتیجه وجود عواملی مانند شواهد ناکافی و/یا نامناسب، فرآیند ناقص حسابرسی، حذف

ننده ناشی از ارائه نادرست یا تقلب است. برآورد خطر حسابرسی دربرگیرنده كعمدي یا اطالعات گمراه

هاي زمانی، پیچیدگی یا حساسیت کار؛ اندازه برنامه مالحظات کمی و کیفی است. عواملی مانند چارچوب

ها و فرآیندهاي برحسب مبالغ پولی و تعداد شهروندان برخوردار از خدمت، کفایت سیستم

اهمیت، و دسترسی حسابرسان هاي باحسابرسی براي کشف موارد ناسازگار، اشتباهات یا تقلب مورد  واحد

گذارد. خطر حسابرسی شامل خطري است که حسابرسان خطا، سوابق نیز بر خطر حسابرسی تأثیر می به

توان ا میاهمیت یا تقلب در شواهد پشتوانه حسابرسی را کشف نکنند. خطر حسابرسی رناسازگاري، اشتباه با

روه گ با انجام اقداماتی مانند افزایش دامنه حسابرسی؛ افزودن حسابرسان و کارشناسان و سایر منابع به

هاي شواهد بیشتر، کسب شواهد با کیفیت باالتر یا شکل شناسی براي دستیابی به حسابرسی؛ تغییر روش

                                                             
"، کھ در material" با واژه "significantدر استانداردھای حسابرسی عملیاتي، واژه " - ٢٣

 رود، معادل ھم در نظر گرفتھ شده است.ھ کار میھای مالی بھای صورتمتون حسابرسی
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دست آمده، کاهش  اي بازتاب شواهد بهها برگیريها و نتیجهدیگري از شواهد مؤید یا همسوکردن یافته

  داد.

  ریزيبرنامه

نحو مناسب طراحی و  اهداف حسابرسی را به ریزي کارهاي ضروري براي دستیابی بهحسابرسان باید برنامه  -6-4

  مستند کنند.آن را

کننده همسطحی مناسب که فرا  ریزي کنند که خطر حسابرسی بهحسابرسان باید حسابرسی را چنان برنامه  -7-4

هاي گیريها و نتیجهبودن شواهد براي پشتیبانی از یافته کافی و مناسب اطمینان معقول نسبت به

شود. در اي انجام میگیري در این مورد بر اساس قضاوت حرفهحسابرسان باشد، کاهش یابد. تصمیم

ها را د کنند و این برآوردریزي حسابرسی، حسابرسان بایستی سطح اهمیت و خطر حسابرسی را برآوربرنامه

ریزي، کار گیرند. برنامه  ، به24شناسی حسابرسی براي پیگیري آن اهداف  در تعریف اهداف، دامنه و روش

فرآیندي مستمر در سرتاسر حسابرسی است. بنابراین، حسابرسان ممکن است ضروري بدانند که اهداف، 

  کار، تعدیل کنند.تکمیلشناسی حسابرسی را در جریان  دامنه و روش

شود. این اهداف، موضوع اصلی انجام می هاآن اهداف چیزهایی هستند که حسابرسی براي دستیابی به  -8-4

هاي بالقوه و کند و ممکن است در برگیرنده یافتهآن را مشخص می حسابرسی و ابعاد عملکرد مربوط به

عنوان  تواند بها تشریح کنند. اهداف حسابرسی میخواهند آنها رعناصر گزارشگري باشد که حسابرسان می

                                                             
شود، حسابرسان ممکن است برای در شرایطی کھ اھداف حسابرسی توسط قانون تعیین می - ٢٤

 تعریف اھداف یا دامنھ حسابرسی، آزادی عمل نداشتھ باشند.

 

www.hemattaraz.ir



 

41 
 

آمده دست ویژه در نظر گرفته شود که حسابرسان بر اساس شواهد به 25ايهایی در رابطه با برنامهپرسش

  آنها هستند.  و ارزیابی شده با معیارهاي معین، در پی پاسخگویی به

شود. دامنه حسابرسی، هداف حسابرسی مربوط میا طور مستقیم به  دامنه، حد و مرز حسابرسی است و به  9-4

هایی از یک برنامه، اسناد و سوابق الزم، دوره زمانی موضوع اصلی حسابرسی مانند یک برنامه ویژه یا جنبه

دهد که حسابرسان آن را ارزیابی و گزارش هاي اجراي عملیات حسابرسی را توضیح میمورد بررسی، و مکان

  کنند.می

اهداف   هاي حسابرسی براي گردآوري و تحلیل شواهد براي دستیابی بهسی، ماهیت و میزان روششنا روش 10-4

اي است که حسابرسان براي هاي ویژههاي حسابرسی، اقدامات و آزمونکند. روشحسابرسی را تشریح می

ي کنند که اي طراحگونهشناسی را به  کنند. حسابرسان باید روش اهداف حسابرسی اجرا می دستیابی به

رش سطحی قابل پذی اهداف حسابرسی و کاهش خطر حسابرسی به  شواهد کافی و مناسب براي دستیابی به

هاي گیريها و نتیجهمنظور پشتیبانی از یافته دست آید و اطمینان معقول فراهم گردد که شواهد به به

اي حسابرسی استفاده شده هشناسی شامل ماهیت و میزان روش حسابرسان، کافی و مناسب است. روش

  اهداف حسابرسی است. براي دستیابی به

اهمیت است با کسب حسابرسان بایستی خطر حسابرسی و آنچه را که در رابطه با اهداف حسابرسی با  -11-4

  شناخت از موارد زیر برآورد کنند:

 4-13حسابرسی (بنـدهاي کنندگان بالقوه از گزارش ها و نیازهاي استفادهماهیت و شکل برنامه  -الف

  )؛4-15تا 

  )؛4-22تا           4-16با اهداف مشخص و دامنه حسابرسی (بندهاي  هاي داخلی مرتبطکنترل  -ب

                                                             
" کھ در این رھنمود استفاده شده است، Programواژه برنامھ " - ٢٥

ھا و وظایف دولت ھا، فعالیتھا، برنامھدربرگیرنده واحدھا، سازمان
 باشد.می
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ریزي  هاي اطالعاتی براي مقاصد برآورد خطرهاي حسابرسی و برنامههاي سیستمکنترل  -پ

  )؛4-27تا  4-23با اهداف حسابرسی (بندهاي  ارتباط حسابرسی در

هاي بالعوض، تقلب هاي کمکنامهالزامات قانونی و مقرراتی مربوط، مفاد قراردادها یا موافقت  -ت

  )؛ و4-35تا  4-28اهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی (بندهاي بالقوه یا سوءاستفاده با

اهداف حسابرسی جاري مربوط است (بند   طور مستقیم به هاي پیشین که بهنتایج حسابرسی  -ث

  )؛36-4

  ریزي:حسابرسان بایستی همچنین هنگام برنامه 12-4

مشمول حسابرسی را شناسایی کنند (بندهاي  هايمعیارهاي بالقوه موردنیاز براي ارزیابی موضوع  -الف

  )؛4-38و  37-4

 خطر حسابرسی  منابع شواهد حسابرسی را شناسایی و میزان و نوع شواهد مورد نیاز را با توجه به  -ب

  )؛4-40و  4-39تعیین کنند (بندهاي  و اهمیت،

معین  اهداف حسابرسی چگونگی استفاده از کار سایر حسابرسان و کارشناسان را براي دستیابی به  -پ

  )؛4-43تا  4-41ارزیابی کنند (بندهاي 

اي مناسب را فراهم و سایر منابع الزم کارکنان و کارشناسان کافی با مجموعه صالحیت حرفه  -ت

  حسابرسی را شناسایی کنند؛براي اجراي 

نظر ریزي و اجراي حسابرسی با مدیران، ارکان راهبري و سایر افراد مربوط، تبادلدر رابطه با برنامه  -ث

  )؛ و4-49تا  4-46کنند (بندهاي 

  ).4-51و  4-50طرح کلی حسابرسی را تهیه کنند (بندهاي   -ج

  کنندگانماهیت و شکل برنامه و نیازهاي استفاده
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ریزي حسابرسی عملیاتی، بایستی از ماهیت برنامه یا اجزاي برنامه مورد حسابرسی حسابرسان هنگام برنامه 13-4

دست آورند. ماهیت و شکل   اي که از نتایج یا گزارش حسابرسی خواهد شد، شناخت بهو استفاده بالقوه

  برنامه مورد حسابرسی دربرگیرنده موارد زیر است:

  مورد حسابرسی؛ با برنامه یت و خطرهاي مرتبطقابلیت رویت، حساس  -الف

  سن و قدمت برنامه یا تغییرات در شرایط آن؛  -ب

  ها؛برنامه بر حسب جمع مبالغ پولی، تعداد شهروندان تحت تأثیر یا سایر مقیاس اندازه  -پ

  هاي نظارت مستقل؛سطح و میزان بررسی یا سایر شکل  -ت

  طرح و اهداف راهبردي برنامه؛ و  -ث

  طور مستقیم بر برنامه تأثیر گذارد.  تواند بهسازمانی که میعوامل یا شرایط برون  -ج

کنندگان از گزارش حسابرسان، مقامات دولتی هستند که ممکن است اجازه یا درخواست گروهی از استفاده 14-4

شامل  کنندگان از گزارش حسابرساناجراي حسابرسی را داده باشند. گروه مهم دیگري از استفاده

حسابرسی براي اقدام درباره پیشنهادهاي  مورد  افراد مسئول در واحدو  هاي نظارتی، نهادهاي قانونیسازمان

گذاران یا سایر مقامات باشد. سایر استفاده کنندگان بالقوه از گزارش حسابرسان شامل قانونحسابرسان می

هاي ها، گروهحسابرسی را داده باشند)، رسانهدولت (غیر از اشخاصی که ممکن است اجازه یا درخواست انجام 

کنندگان بالقوه، افزون بر انتفاع از برنامه، ممکن است توانایی تأثیرگذاري ذینفع و شهروندان هستند. استفاده

تواند کنندگان بالقوه میدر اجراي آن را داشته باشند. آگاهی از منافع و نفوذ این گروه از استفاده

کنندگان ذیربط تواند براي استفادههاي احتمالی میاینکه آیا یافته ضاوت نسبت بهحسابرسان در ق به

  اهمیت باشد یا خیر، کمک کند.با
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با برنامه و تأثیر خطرها   حسابرسان در برآورد خطرهاي مرتبط کسب شناخت از برنامه مورد حسابرسی، به 15-4

ناخت حسابرسان ممکن است ناشی از دانش کند. ششناسی حسابرسی کمک می بر اهداف، دامنه و روش

ریزي حسابرسی و جوها و مشاهدات انجام شده در برنامهطریق پرس  پیشین آنان از برنامه یا شناخت آنان از

اهداف حسابرسی و همچنین لزوم  تواند با توجه بهو جوها و مشاهدات میباشد. دامنه و وسعت این پرس 

  شرح زیر است:  ها بهبرنامه، متفاوت باشد. این جنبهشناخت هر یک از جوانب ویژه یک 

طور  هاي دولت بههاي بالعوض: برنامههاي کمکنامهقوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت  -الف

شود و مشمول قوانین و مقررات ویژه است. قوانین و مقررات، بینی میمعمول در قانون پیش

دست آید،  نجام شود، شخصی که باید انجام دهد، هدفی که باید بهطور معمول آنچه که باید ا به

هاي مربوط را آن خدمات ارائه شود و راهکارهاي تأمین مالی و محدودیت اي که باید بهجامعه

هاي نامههاي دولتی ممکن است همچنین مشمول مفاد قراردادها و موافقتکند. برنامهتعیین می

راین، شناخت قوانین و تاریخچه قانونی تعیین یک برنامه و مفاد هاي بالعوض باشد. بنابکمک

تواند براي شناخت خود برنامه، ضرورت هاي بالعوض، میکمک نامههرگونه قرارداد یا موافقت

چنین شناختی، یک گام ضروري در شناسایی مفاد قوانین، مقررات،  داشته باشد. دستیابی به

شود که در رابطه با اهداف هاي بالعوض محسوب میکهاي کمنامهقراردادها یا موافقت

  حسابرسی، با اهمیت است.

هدف کلی و مقصود: هدف کلی، نتیجه یا اثر موردنظر یا مورد انتظار از عملیات یک برنامه است.   -ب

کند. مسئوالن طور معمول هنگام تصویب یک برنامه، هدف کلی آن را تعیین می گذار بهقانون

منظور    به در رابطه با هدف کلی برنامه تري راابرسی ممکن است اطالعات تفصیلیحس مورد  واحد

شود حسابرسی نیز خواسته می مورد گاهی از مسئوالن واحد ارائه نمایند. آنپشتیبانی از تصویب 

آمدهاي آن را تعیین کنند. حسابرسان ها و پیتا اهداف عملکرد و عملیات برنامه شامل ستانده
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عنوان معیارهایی جهت ارزیابی  از هدف کلی و مقاصد تعیین شده براي برنامه به ممکن است

  کار گیرند. عملکرد برنامه استفاده نمایند یا معیارهاي بیشتري را براي ارزیابی عملکرد به

شود در مفهوم گسترده هاي داخلی: کنترل هاي داخلی که گاهی کنترل مدیریت نامیده میکنترل  -پ

هایی است که توسط مدیریت براي ها و رویهها، روش، سیاستهاي سازمانییرنده طرحخود دربرگ

هاي داخلی شامل فرآیندهاي شود. کنترلمأموریت، مقاصد و اهداف اتخاذ می  دستیابی به

هایی ها شامل سیستمدهی، هدایت و کنترل عملیات برنامه است. این کنترلریزي، سازمانبرنامه

هاي داخلی همچنین گیري، گزارشگري و نظارت بر عملکرد برنامه است. کنترلاندازهبراي 

ها و پیشگیري و کشف اشتباهات؛ تقلب؛ تخطی عنوان ابزاري دفاعی براي محافظت از دارایی به

کار  استفاده بههاي بالعوض یا سوءهاي کمکنامهاز قوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقت

  هاي داخلی است).شامل رهنمودهایی درباره کنترل 4-22تا  4-16ود (بندهاي رمی

مصارف: مصارف، مقدار منابعی (درقالب پول، مواد، کارکنان و غیره) است که در یک برنامه مصرف   -ت

گیري تواند از داخل یا خارج از واحد مجري برنامه فراهم شده باشد. اندازهشود. این منابع میمی

تواند داراي ابعادي مختلف مانند بهاي تمام شده، زمان و کیفیت باشد. مصرف شده میمنابع 

گیري منابع مصرف شده، مبالغ پولی پرداختی، ساعات کار مصرفی هاي اندازههایی از مقیاسنمونه

  باشد.کارکنان و متراژ فضاي ساختمان مورد استفاده می

منظور  هایی است که مدیریت بهبردها، فرآیندها و فعالیتعملیات برنامه: عملیات برنامه شامل راه  -ث

عملیات برنامه ممکن است مشمول گیرد. کار می  ها بهستانده تبدیل منابع مصرف شده به

  هاي داخلی باشد.کنترل

ها نشانگر مقدار کاالها یا خدمات تولید شده توسط یک برنامه است. براي نمونه ها: ستاندهستانده  -ج

تواند تعداد کارکنانی باشد که دوره آموزشی گیري ستانده براي یک برنامه آموزش شغلی میاندازه
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اند تعداد توگیري ستانده براي یک برنامه مراقبت ایمنی پرواز، میاند و اندازهرا گذرانده

  هاي ایمنی انجام شده باشد.بازرسی

آمد براي گیري پیعنوان نمونه، اندازه آمدها، دستاوردها یا نتایج یک برنامه است. بهآمدها: پیپی  -چ

اند و پس از یک دوره تواند درصد افرادي باشد که کار پیدا کردهاي مییک برنامه آموزش حرفه

آمد براي یک برنامه گیري پیاي از اندازهاشتغال دارند. نمونه زمانی مشخص، هنوز در همان کار

هاي بعدي تواند درصد کاهش مشکالت ایمنی مشاهده شده در بازرسیمراقبت ایمنی پرواز، می

آمدها، هاي پیگیريگونه اندازهگیري باشد. اینهاي پییا درصد مشکالت اصالح شده در بازرسی

 منظور کمک  هدف کلی تعیین شده براي برنامه به تیابی بهبیانگر میزان پیشرفت در دس

شغل و حفظ آن و اصالح عملیات ایمنی پرواز است.  شهروندان غیرشاغل در دستیابی به به

آمدها ممکن است تحت تأثیر عوامل فرهنگی، اقتصادي، فیزیکی یا فناوري خارج از برنامه قرار پی

هاي ارزیابی هاي علمی، مانند روششی از سایر رشتههاي ناگیرد. حسابرسان ممکن است رویکرد

آمدها همچنین کار گیرند. پی منظور جداسازي آثار برنامه از عوامل مؤثر دیگر به برنامه را به

  باشد.منتظره و/ یا غیرعمدي مثبت و منفی یک برنامه میشامل اثرات غیر

  کنترل داخلی

دست  اهمیت است، شناخت بهکه در رابطه با اهداف حسابرسی با 26هاي داخلیحسابرسان بایستی از کنترل  16-4

اهمیت است، بایستی هاي داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی باآورند. حسابرسان در خصوص کنترل

                                                             
ھای ھای داخلی چارچوب یکپارچھ" منتشرشده توسط کمیتھ سازمان"کنترلھای داخلی مندرج در بھ رھنمود کنترل - ٢٦

ھای داخلی متـشکل آمـده است، کنتـرل COSOگونھ کھ در چـارچوب ) مراجعھ شود. ھمـانCOSOحامی کمیسیون تردوی (
ھای کنترلی ) فعالیت٣) برآورد خطر (٢) محیـط کنترلی (١باشد کھ عبـارتند از (جز مـرتبط بھ ھم می ۵از 

) ٣) عملیات و (٢) گزارشگری مالی (١ھای داخلی بھ () نظارت. اھداف کنترل۵) اطالعات و ارتباطات و (۴(
ھای داخلی چارچوب یکپارچھ" منتشرشده توسط کمیتھ ھای داخلی مندرج در "کنترلبھ رھنمود کنترل -۴٩رعایت،
ھای آمـده است، کنتـرل COSOگونھ کھ در چـارچوب ـان) مراجعھ شود. ھمCOSOھای حامی کمیسیون تردوی (سازمان

) ٣) برآورد خطر (٢) محیـط کنترلی (١باشد کھ عبـارتند از (جز مـرتبط بھ ھم می ۵داخلی متـشکل از 
) ٢) گزارشگری مالی (١ھای داخلی بھ () نظارت. اھداف کنترل۵) اطالعات و ارتباطات و (۴ھای کنترلی (فعالیت

 رعایت، )٣عملیات و (
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است یا خیر. حسابرسان براي  مناسب طراحی و اجرا شده ايگونه هاي داخلی بهارزیابی کنند که آیا کنترل

رسد، باید براي کسب شواهد نظر می اهمیت بهاهداف حسابرسی با هاي داخل که نسبت بهز کنترلآن گروه ا

هاي ریزي کنند. کنترلها برنامهمنظور پشتیبانی از ارزیابی خود درباره اثربخشی آن کنترل کافی و مناسب به

حسابرسی است.  مورد دداخلی یک واح هايناپذیر از کنترلهاي اطالعاتی اغلب بخشی جداییسیستم

هاي داخلی در رابطه با اهداف حسابرسی، حسابرسان بنابراین، هنگام کسب شناخت از اهمیت کنترل

هاي اطالعاتی ضرروت دارد یا خیر (بندهاي هاي سیستمهمچنین بایستی تعیین کنند که آیا ارزیابی کنترل

هاي اطالعاتی مالحظه هاي سیستمي کنترلبراي توضیحات بیشتر در مورد ارزیابی اثربخش 4-27تا  23-4

  شود).

هاي خود از هاي حسابرسی را بر اساس ارزیابیبندي یا میزان روشحسابرسان ممکن است ماهیت، زمان 17-4

هایی از برنامه که داراي داخلی تعدیل نمایند. براي نمونه، جنبه هايهاي داخلی و نتایج آزمون کنترللکنتر

است، احتمال خطر عدم موفقیت بیشتري دارد. بنابراین، حسابرسان ممکن است هاي کنترلی ضعف

حسابرسی  مورد هاي مؤثر در واحدها متمرکز سازند. در مقابل، کنترلهاي خود را در این زمینهرسیدگی

  محدودکردن میزان و نوع آزمون حسابرسی مورد نیاز متقاعد سازد. ممکن است حسابرسان را به

هاي سایر حسابرسان و جو، مشاهده، بازبینی مدارك و سوابق، بررسی گزارشان ممکن است با پرس حسابرس 18-4

هایی که حسابرسان براي کسب دست آورند. روش هاي داخلی شناخت بههاي مستقیم، از کنترلیا آزمون

در هر حسابرسی کنند، ممکن است بر اساس اهداف و خطر حسابرسی، هاي داخلی اجرا میشناخت از کنترل

ها بر اساس اهداف حسابرسی، خطرها یا هاي دیگر، متفاوت باشد. میزان این روشحسابرسی نسبت به

هاي پیشین هاي داخلی و شناختی که حسابرسان در حسابرسیمشکالت شناخته شده یا بالقوه کنترل

  اند، متفاوت خواهد بود.کسب کرده
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حسابرسان در کسب شناخت بهتر از  هاي داخلی است که بهم کنترلمطالب زیر درباره انواع اهداف مه 19-4

چه   اهمیت است یا خیر و بهاهداف حسابرسی با هاي داخلی و تعیین اینکه آیا آنها نسبت بهکنترل

  کند.میزان،کمک می

یی هاها و روشهاي ناظر بر عملیات برنامه شامل سیاستکنترل :اثربخشی و کارایی عملیات برنامه  -الف

گیرد تا اطمینان معقول فراهم کند که برنامه ضمن کار می حسابرسی به  مورد است که واحد

تواند ها مییابد. شناخت این کنترلاهداف خود دست می صرفه اقتصادي و کارآیی، به توجه به

کند، آمدها تبدیل میها و پیستانده شده را بهها و منابع مصرفدر شناخت عملیات برنامه که داده

  حسابرسان کمک نماید. به

هاي ناظر بر مربوط بودن و اتکاپذیري اطالعات شامل مربوط بودن و اتکاپذیري اطالعات: کنترل  -ب

کنند تا براي حسابرسی برقرار می مورد ها و اقداماتی است که مسئوالن واحدها، روشسیاست

گیري کار گرفته شده در تصمیم  به آنان اطمینان معقول فراهم شود که اطالعات عملیاتی و مالی

طور مطلوب افشا شده است.  ها بهسازمانی، مربوط و اتکاپذیر است و در گزارشو گزارشگري برون

) میزان خطر مربوط و اتکاپذیر 1حسابرسان کمک کند تا ( تواند بهها میشناخت این کنترل

هاي ) آزمون2رآورد نمایند و (حسابرسی را ب مورد نبودن اطالعات گردآوري شده توسط واحد

  مناسب اطالعات را با در نظر گرفتن اهداف حسابرسی طراحی کنند.

بالعوض:  هايهاي کمکنامهاالجرا و مفاد قراردادها و موافقترعایت قوانین و مقررات الزم  -پ

منظور   حسابرسی به مورد  هایی است که واحدها و روشهاي ناظر بر رعایت، شامل سیاستکنترل

مطابق با قوانین، مقررات و مفاد قراردادها و  اطمینان معقول از اجراي برنامه دستیابی به

گونه رعایت این هاي مربوط بهگیرد. شناخت کنترلکار می هاي بالعوض بههاي کمکنامهموافقت

حسابرسان در هاي بالعوض که از نظر هاي کمکنامهقوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقت

تواند در برآورد خطر اعمال غیر اهمیت تشخیص داده شده است، میرابطه با اهداف حسابرسی با
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، استفادههاي بالعوض یا سوءهاي کمکنامهقانونی و تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت

  حسابرسان کمک کند. به

هاي ها و منابع است. کنترلداخلی، حفاظت از داراییهاي هاي این گروه از اهداف کنترلیکی از زیر مجموعه 20-4

هاي برقرار شده توسط واحد مورد حسابرسی ها و روشها و منابع شامل سیاستناظر بر محافظت از دارایی

  ها و منابع است.منظور پیشگیري منطقی یا کشف سریع تحصیل، استفاده یا واگذاري غیرمجاز دارایی به

هاي داخلی وجود دارد که طراحی یا عملکرد عملیاتی، هنگامی یک نارسایی در کنترلهاي در حسابرسی 21-4

هاي ) ضعف1آنان، ( یک کنترل موجب نشود که مدیریت یا کارکنان در جریان عادي اجراي وظایف محوله به

مقررات را ) تخطی از قوانین و 3) تحریف در اطالعات مالی یا عملیاتی، یا (2اثربخشی یا کارایی عملیات، (

آید که (الف) کنترل وجود می  موقع پیشگیري، کشف یا اصالح کنند. یک نارسایی هنگامی در طراحی به به

درستی طراحی  نشده باشد یا (ب) یک کنترل موجود به بینیهدف کنترلی، پیش الزم براي دستیابی به

هدف کنترل  شده است، عمل کند، بهاي که طراحی همان گونه طوري که حتی اگر کنترل به  نشده باشد به

آید که  (الف) یک کنترل با طراحی درست وجود می دست نیابد. نارسایی در عملیات هنگامی به

اي که طراحی شده است، عمل نکند یا (ب) هنگامی که شخص اجراکننده کنترل، اختیار یا گونههمان به

  اشد.هاي الزم براي اجراي اثربخش کنترل را نداشته بتخصص

هاي داخلی است. یک نقش مهم یکی از اجزاي مهم راهبري کلی، پاسخگویی و کنترل 27حسابرسی داخلی 22-4

هاي داخلی بسیاري از واحدهاي حسابرسی داخلی، فراهم کردن اطمینان معقول از این بابت است که کنترل

اند. هنگامی که اي مناسب برقرار شدهگونه مقاصد و اهداف برنامه، به براي کاهش خطرها و دستیابی به

یابد، حسابرس ممکن است از کار حسابرسان داخلی در ارزیابی اینکه هاي داخلی ضرورت میارزیابی کنترل

                                                             
ھای مربوط بھ حسابرسی داخلی را تحت عناوین بسیاری از واحدھای دولتی، فعالیت - ٢٧

شناسند. ھا یا تحلیل مدیریت، میدیگری مانند بازرسی، ارزیابی، رسیدگی، تشکیالت و روش
 کند.بررسی نحوه انجام وظایف انتخابی، بھ مدیریت کمک می طریق ازھا این فعالیت
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کند یا خیر، کاري پیشگیري میشود و از دوبارهطور اثربخش طراحی و اجرا می هاي داخلی بهآیا کنترل

در مورد استانداردها و رهنمود درباره استفاده از کار حسابرسان  4-43تا  4-41استفاده نماید (بندهاي 

  دیگر مالحظه شود).

  هاي اطالعاتیهاي سیستمکنترل

طور گسترده در   ها بهیابد که این سیستمهاي اطالعاتی هنگامی اهمیت میهاي سیستمشناخت کنترل 23-4

با اهداف حسابرسی،   هاي تجاري اصلی مرتبطو فرآیند کار گرفته شود هاي مورد حسابرسی بهتمام برنامه

هاي داخلی هاي اطالعاتی شامل آن گروه از کنترلهاي سیستمهاي اطالعاتی متکی باشد. کنترلبر سیستم

هاي عمومی و کاربردي لهاي اطالعاتی وابسته است و دربرگیرنده کنترفرآیند پردازش سیستم است که به

هایی است که در مورد همه یا بخش ها و روشهاي اطالعاتی، سیاستعمومی سیستمهاي باشد. کنترلمی

اطمینان  هاي عمومی بهشود. کنترلکار گرفته می حسابرسی به مورد  هاي اطالعاتی واحدبزرگی از سیستم

هاي کاربردي طریق ایجاد محیطی براي عملکرد درست کنترل هاي اطالعاتی ازاز عملکرد درست سیستم

ها، دسترسی فیزیکی و منطقی، مدیریت هاي عمومی شامل مدیریت امنیت سیستمکند. کنترلکمک می

هاي کاربردي که گاهی شود. کنترلریزي براي پیشامدهاي احتمالی میپیکربندي، تفکیک وظایف و برنامه

اطمینان از اعتبار،  هایی است که براي کمک بهشود، کنترلفرآیند تجاري نامیده می هايعنوان کنترلبا 

هاي کاربردي طور مستقیم با برنامه ها در جریان پردازش، بهکامل بودن، درستی و اتکاپذیري معامالت و داده

ها، هاي ورودي، پردازش، ستاندههاي ناظر بر دادههاي کاربردي دربرگیرنده کنترلشود. کنترلیکپارچه می

  ها است.هاي سیستم مدیریت دادهطهاي کاربردي و واسهاي اصلی، واسطداده

هاي اطالعاتی ممکن است فراگیر باشد؛ گرچه، حسابرسان اساساً هاي سیستماستفاده یک سازمان از کنترل 24-4

اهمیت است. هاي اطالعاتی توجه دارند که از نظر اهداف حسابرسی باهاي سیستمآن گروه از کنترل به

منظور دستیابی  هاي اطالعاتی بههاي سیستمزیابی اثربخشی کنترلچنانچه حسابرسان تعیین کنند که ار
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باشد. اهمیت میاهداف حسابرسی با ها نسبت بهگونه کنترلشواهد کافی و مناسب ضرورت دارد، این به

شود، سپس اهمیت تشخیص داده میهاي اطالعاتی از نظر اهداف حسابرسی باهاي سیستمکه کنترلهنگامی

هایی را ارزیابی کنند. این ارزیابی شامل سایر یستی اثربخشی طراحی و عملکرد چنین کنترلحسابرسان با

اهمیت یا اتکاپذیري اطالعات استفاده هاي باشود که بر اثربخشی کنترلهاي اطالعاتی میهاي سیستمکنترل

هاي لي از کنترگذارد. حسابرسان بایستی شناختی کافاهمیت، تأثیر میهاي باشده در اجراي کنترل

ریزي حسابرسی در رابطه با اهداف دست آورند که براي برآورد خطر و برنامه هاي اطالعاتی بهسیستم

  حسابرسی، ضروري است.

) 1هاي اطالعاتی دربرگیرنده (اهمیت سیستمهاي باهاي حسابرسی براي ارزیابی اثربخشی کنترلروش 25-4

هاي عمومی و کاربردي الزم براي ) شناسایی و ارزیابی کنترل2( هاي اطالعاتی وکسب شناخت از سیستم

  باشد.حصول اطمینان از اتکاپذیري اطالعات موردنیاز براي حسابرسی می

هاي داخلی هاي اطالعاتی ممکن است همراه با بررسی حسابرسان از کنترلهاي سیستمارزیابی کنترل  26-4

عنوان یک هدف یا روش  مالحظه شود) یا به 7-22تا  7-16با اهداف حسابرسی(بندهاي  ارتباط در

هاي اطالعاتی هاي سیستماهمیت کنترل حسابرسی مجزا، بسته به اهداف حسابرسی، انجام شود. بسته به

چنین شناختی ممکن است  هاي حسابرسی براي دستیابی بهاهداف حسابرسی، میزان روش نسبت به

هاي هاي سیستمبا کنترل ارتباط ماهیت و میزان خطر حسابرسی در محدود یا گسترده باشد. افزون بر این،

هاي ها و سیستمافزار مورد استفاده، پیکربندي شبکهافزار و نرماطالعاتی تحت تأثیر ماهیت سخت

  هاي اطالعاتی آن قرار دارد.حسابرسی و راهبرد سیستم مورد  واحد

هاي هاي سیستمبا کنترل ارتباط هاي حسابرسی درشحسابرسان بایستی مشخص کنند که کدامیک از رو 27-4

هاي گیريها و نتیجهمنظور  پشتیبانی از یافته شواهد کافی و مناسب به  اطالعاتی براي دستیابی به

  حسابرسان کمک کند: ها بهحسابرسی، ضرورت دارد. عوامل زیر ممکن است در تعیین این روش
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اتکاپذیري اطالعات   اهمیت است، به ابطه با اهداف حسابرسی باهاي داخلی در رمیزانی که کنترل  -الف

  هاي اطالعاتی بستگی دارد.پردازش یا ایجاد شده توسط سیستم

ها: گیريها و نتیجهشواهد خارج از سیستم اطالعاتی براي پشتیبانی از یافته  قابلیت دسترسی به  -ب

هاي هاي سیستمارزیابی اثربخشی کنترلپذیر نباشد که بدون ممکن است براي حسابرسان امکان

شواهد کافی و مناسب دست یابند. براي نمونه، چنانچه اطالعات پشتوانه  اطالعاتی مربوط، به

هاي اطالعاتی تولید شده است یا اتکاپذیري آن دست آمده، توسط سیستم ها و نتایج بهیافته

ت اطالعات پشتوانه یا مؤید کافی یا هاي اطالعاتی بستگی دارد، ممکن اسهاي سیستمکنترل به

  هاي اطالعاتی، در دسترس نباشد.جز اطالعات فراهم شده توسط سیستم شواهد مستند، به

شواهد مربوط   ها: براي دستیابی بههاي اطالعاتی با اتکاپذیري دادههاي سیستمرابطه کنترل  -پ

ی مکن است تصمیم بگیرند اثربخشاتکاپذیري اطالعات تولید شده توسط رایانه، حسابرسان م به

ها اتکاپذیري داده عنوان بخشی از کسب شواهد مربوط به  هاي اطالعاتی را بههاي سیستمکنترل

هاي اطالعاتی اثربخش هاي سیستماین نتیجه برسد که کنترل ارزیابی کنند. چنانچه حسابرس به

  ها را کاهش دهد.است، ممکن است میزان آزمون مستقیم داده

عنوان هدف حسابرسی: هنگامی که ارزیابی  هاي اطالعاتی بههاي سیستمارزیابی اثربخشی کنترل  -ت

طور مستقیم بخشی از هدف حسابرسی است،  هاي اطالعاتی بههاي سیستماثربخشی کنترل

هاي اطالعاتی الزم براي پیگیري اهداف حسابرسی را هاي سیستمحسابرسان بایستی کنترل

هاي هاي سیستمنمایند. براي نمونه، حسابرسی ممکن است شامل ارزیابی اثربخشی کنترلآزمون 

  هاي معین باشد.ها، تسهیالت یا سازمانبا سیستم اطالعاتی مرتبط
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  استفادههاي بالعوض، تقلب یا سوءهاي کمکنامهها یا موافقتالزامات قوانین و مقررات، مفاد قرارداد

  هاي بالعوضهاي کمکنامهمقررات، مفاد قراردادها یا موافقتالزامات قوانین و 

هاي هاي کمکنامهکنند که کدامیک از قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت حسابرسان بایستی تعیین 28-4

 اهمیت است و خطر توانایی وقوع تخطی از قوانین، مقررات و مفادبالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی با

هاي بالعوض را برآورد کنند. حسابرسان بایستی بر اساس برآورد خطر، هاي کمکنامهقراردادها یا موافقت

کردن اطمینان معقول از کشف موارد تخطی از الزامات قوانین و مقررات یا تخطی هایی را براي فراهمروش

اهمیت است، با اهداف حسابرسی باهاي بالعوض که در رابطه هاي کمکنامهاز مفاد قراردادها یا موافقت

  طراحی و اجرا کنند.

برآورد حسابرسان از خطر حسابرسی ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند پیچیدگی یا جدیدبودن قوانین،  29-4

هاي بالعوض باشد. برآورد حسابرسان از خطر حسابرسی هاي کمکنامهمقررات و مفاد قراردادها یا موافقت

هایی را دارد که حسابرسی کنترل مورد تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد که آیا واحد همچنین ممکن است

هاي بالعوض، هاي کمکنامهدر پیشگیري یا کشف تخطی از قوانین، مقررات و مفاد قراردادها یا موافقت

ها اثربخش باشد یا خیر. چنانچه حسابرسان شواهد کافی و مناسب در مورد اثربخش بودن این کنترل

  هاي رعایت خود را کاهش دهند.دست آورند، می توانند میزان آزمون به

  تقلب
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را که در رابطه با اهداف حسابرسی 28ریزي حسابرسی، حسابرسان بایستی خطرهاي ارتکاب تقلب در برنامه 30-4

هاي یزهانگاهمیت است، برآورد نمایند. اعضاي گروه حسابرسی بایستی خطرهاي تقلب، شامل عواملی مانند با

تواند هایی که میهاي ارتکاب تقلب و توجیهات یا گرایشفردي یا فشارهاي وارده براي ارتکاب تقلب، فرصت

حسابرسان بایستی اطالعات موجب ارتکاب تقلب توسط افراد شود را در داخل گروه مورد بحث قرار دهند.

ها و تواند بر یافتهاهمیت است یا میسی باالزم براي شناسایی خطرهاي تقلب را که در دامنه اهداف حسابر

ها تأثیرگذار باشد، گردآوري و ارزیابی کنند. براي نمونه حسابرسان ممکن است اطالعاتی را گیرينتیجه

پذیري ها براي تعیین میزان آسیبطریق سایر روش حسابرسی یا از  مورد طریق مذاکره با مسئوالن واحد از

منظور  حسابرسی به مورد  هاي داخلی برقرار شده در واحدوضعیت کنترلبرنامه جهت ارتکاب تقلب، 

هاي داخلی توسط مسئوالن پیشگیري و کشف تقلب یا خطر توانایی زیرپاگذاشتن کنترل

اي در برآورد این خطرها در تعیین اینکه کدامیک دست آورند. نگرش تردید حرفه حسابرسی، به مورد  واحد

  کند.حسابرسان کمک می اهمیت بر اهداف حسابرسی داشته باشد، بهتواند اثري بامیاز عوامل یا خطرها 

با تقلب را که روي داده است یا امکان دارد روي دهد و  که حسابرسان عوامل یا خطرهاي مرتبط هنگامی 31-4

هایی را براي روش کنند، آنان بایستیاهمیت است، شناسایی میباور آنها در رابطه با اهداف حسابرسی با به

کردن اطمینان معقول از کشف چنین تقلبی طراحی نمایند. برآورد خطر تقلب، یک فرآیند مستمر فراهم

دست آمده در جریان  ارزیابی شواهد به ریزي حسابرسی بلکه بهبرنامه در جریان حسابرسی است و نه تنها به

  شود.حسابرسی نیز مربوط می

اهمیت در کند که بیانگر امکان ارتکاب تقلب باخود جلب می  توجه حسابرسان را بهکه اطالعاتی هنگامی 32-4

هاي حسابرسی را برحسب ضرورت براي رابطه با اهداف حسابرسی است، حسابرسان بایستی اقدامات و روش

                                                             

ارائھ نادرست  طریق ازتقلب نوعی عمل غیرقانونی شامل بھ دست آوردن چیزی با ارزش  - ٢٨
طور آگاھانھ است. اینکھ آیا یک عمل، در واقع، تقلب است یا خیر، تصمیمی است کھ باید بھ
دادگاه یا سیستم قضایي یا مراجع قانونی دیگر گرفتھ شود و فراتر از مسئولیت  طریق  از

 باشد.میای حسابرسان حرفھ
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هاي یافته ) در صورت رخداد، تعیین آثار آن بر2) تعیین اینکه آیا تقلب احتماالً روي داده است یا خیر و (1(

اهمیت نیست، که احتمال ارتکاب تقلب در رابطه با اهداف حسابرسی باحسابرسی، توسعه دهند. هنگامی

سایر   عنوان خدمتی جداگانه انجام دهند یا موضوع را به حسابرسان ممکن است کار حسابرسی بیشتر را به

  اشخاص داراي مسئولیت نظارت یا اختیار قانونی ارجاع دهند.

  

  

  استفادهسوء

را در واقعیات و شرایط موجود، انجام آن  سوءاستفاده در مقایسه با رفتار فردي دوراندیش که با توجه به  33-4

داند، رفتاري نادرست و ناشایست است. سوءاستفاده همچنین شامل اداره امور تجاري، منطقی و الزم می

شخصی یا خویشاوندان نزدیک یا درجه یک یا  کاربرد نادرست اختیار یا جایگاه سازمانی براي منافع مالی

باشد. سوءاستفاده لزوماً شامل تقلب، تخطی از قوانین، مقررات یا مفاد قراردادها یا شریک تجاري می

  ..هاي بالعوض نیست.هاي کمکنامهموافقت

می یا کیفی نسبت تواند از نظر کاي آگاه شوند که میاگر حسابرسان در جریان حسابرسی، از سوءاستفاده  34-4

ویژه در جهت تأیید اثر  هاي حسابرسی را بهاهمیت باشد، آنان بایستی روشبرنامه مورد حسابرسی با به

با اهداف حسابرسی اجرا کنند. پس از انجام کار  بر برنامه مورد حسابرسی مرتبط بالقوه آن سوءاستفاده

هاي غیرقانونی بالقوه شانگر تقلب یا فعالیتبیشتر، حسابرسان ممکن است کشف کنند که سوءاستفاده ن

فراهم نمودن اطمینان معقول درباره  علت ذهنی بودن تشخیص سوءاستفاده، حسابرسان ملزم به است. به

  کشف سوءاستفاده نیستند.

  هاي قانونی مستمرها یا پیگیريبررسی
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هاي غیرقانونی، تخطی از هاي تقلب، فعالیتنشانهها یا اقدامات قانونی در پیگیري پرهیز از تداخل با بررسی 35-4

هاي بالعوض یا موارد سوءاستفاده، داراي اهمیت است. قوانین، مقررات هاي کمکنامهمفاد قرارداد یا موافقت

هاي غیرقانونی، هاي برخی انواع تقلب، فعالیتها ممکن است حسابرسان را ملزم کند که نشانهیا سیاست

هاي هاي بالعوض، یا سوءاستفاده را پیش از اجراي روشهاي کمکنامهردادها یا موافقتتخطی از مفاد قرا

ها یا مأمورین تحقیق و یا مقامات مجري قانون گزارش کنند. هنگامی که بررسی حسابرسی بیشتر به

حسابرسی هاي قانونی آغاز شده و در دست اجرا است، حسابرسان بایستی تأثیر آنها را بر اهداف پیگیري

کنندگان و یا جاري ارزیابی کنند. در برخی موارد، ممکن است براي حسابرسان مناسب باشد که با بررسی

گیري کنند یا براي پیشگیري از تداخل با بررسی، کار بیشتر در مورد مقامات قانونی همکاري یا از کار کناره

  تعویق بیندازند.  حسابرسی یا بخشی از حسابرسی را به

  هاي پیشینسیحسابر

حسابرسی اقدامات اصالحی مناسب براي پیگیري  مورد  حسابرسان بایستی ارزیابی کنند که آیا واحد 36-4

باشد را انجام داده اهمیت میها و پیشنهادهاي خدمات پیشین که در رابطه با اهداف حسابرسی بایافته

حسابرسی درخواست  مورد یت واحدریزي حسابرسی، حسابرسان بایستی از مدیراست یا خیر. هنگام برنامه

اهداف حسابرسی مربوط  طور مستقیم به هاي پیشین را که بههاي عملیاتی یا سایر بررسیکنند حسابرسی

جمله اینکه آیا پیشنهادهاي مربوط اجرا شده است یا خیر، مشخص سازد. حسابرسان بایستی شود، ازمی

بندي و میزان کار حسابرسی جاري شامل تعیین زمان از این اطالعات در برآورد خطر و تعیین ماهیت،

  میزان کاربرد آزمون اجراي اقدامات اصالحی براي اهداف حسابرسی جاري، استفاده کنند.

  شناسایی معیارهاي حسابرسی

ي هانامهحسابرسان بایستی معیارها را شناسایی کنند. معیار بیانگر قوانین، مقررات، مفاد قراردادها، موافقت 37-4

هاي تجاري تعریف ، عملکرد مورد انتظار، فعالیتگیريهاي اندازههاي بالعوض، استانداردها، مقیاسکمک
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شود. معیار، وضعیت مورد نیاز یا مطلوب هایی است که عملکرد با آن مقایسه یا ارزیابی میزنیشده و محک

را براي ارزیابی شواهد و  . معیار، زمینهکندیا مورد انتظار در رابطه با برنامه یا عملیات را شناسایی می

سازد. حسابرسان بایستی از ها و پیشنهادهاي مندرج در گزارش فراهم میگیريها، نتیجهشناخت یافته

اهداف حسابرسی مربوط است و ارزیابی متناسب با موضوع حسابرسی را   معیارهایی استفاده کنند که به

  سازد.میسر می

  

  

  شرح زیر است:  معیارها به هایی ازنمونه 38-4

هدف کلی یا مقاصد تعیین شده در قانون یا مقررات یا مقرر شده توسط مسئوالن   -الف

  حسابرسی؛ مورد  واحد

  حسابرسی؛ مورد ها و روش هاي مقرر شده توسط مسئوالن واحدسیاست  -ب

  هاي فنی؛استانداردها و هنجار  -پ

  دیدگاه هاي کارشناسان؛  -ت

  هاي پیشین؛دورهعملکرد   -ث

  اقدامات تجاري تعریف شده؛  -ج

  هاي بالعوض؛ وشرایط قراردادها یا کمک  -چ

  عنوان معیارهاي مشخص استفاده شده است. ها که بهعملکرد سایر واحدها یا بخش  -ح

  شناسایی منابع، میزان و نوع شواهد مورد نیاز
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کار گرفته شود، شناسایی کنند.  عنوان شواهد به واند بهتحسابرسان بایستی منابع بالقوه اطالعاتی را که می 39-4

یگیري منظور  پ شواهد کافی و مناسب به حسابرسان بایستی مقدار و نوع شواهد مورد نیاز براي دستیابی به

  ریزي کنند.اي مناسب برنامهگونه  اهداف حسابرسی را تعیین و کار حسابرسی را به

باورند که امکان دارد شواهد کافی و مناسب در دسترس نباشد، ممکن است چنانچه حسابرسان بر این  40-4

هاي شناسی حسابرسی را تعدیل کنند و روش بازنگري اهداف حسابرسی بپردازند یا دامنه و روش به

اري اهداف حسابرسی ج  منظور دستیابی به جایگزین را براي کسب شواهد بیشتر یا سایر اشکال شواهد به

ند. حسابرسان همچنین بایستی ارزیابی کنند که آیا نبود شواهد کافی و مناسب، ناشی از نارسایی تعیین نمای

تواند مبنایی براي هاي برنامه است و آیا نبود شواهد کافی و مناسب میهاي داخلی یا سایر ضعفکنترل

شواهد مالحظه  ربوط بهدر مورد استانداردهاي م 4-71تا  4-55هاي حسابرسی باشد یا خیر (بندهاي  یافته

  شود).

  استفاده از کار دیگران

تواند با اهداف هاي برنامه را که میکنند که آیا حسابرسان دیگر، حسابرسی حسابرسان بایستی تعیین 41-4

کنند یا خیر. نتایج کار حسابرسان دیگر ممکن است اند یا اجرا میباشد، اجرا کرده حسابرسی جاري مرتبط

هایی را ریزي و اجراي حسابرسی باشد. اگر حسابرسان دیگر حوزهی سودمندي براي برنامهمنابع اطالعات

کند، کار آنان ممکن است بر انتخاب اند که کار یا پیگیري حسابرسی بیشتري را توجیه میشناسایی کرده

  شناسی تأثیر بگذارد. حسابرسان در مورد اهداف، دامنه و روش

اند، حسابرسان با اهداف حسابرسی جاري تکمیل کرده ارتباط  ، کار حسابرسی را درچنانچه حسابرسان دیگر 42-4

هاي حسابرسی گیريها یا نتیجهجاري ممکن است بتوانند از کار حسابرسان دیگر براي پشتیبانی از یافته

گر استفاده کاري دوري گزینند. چنانچه حسابرسان از کار حسابرسان دیاستفاده کنند و در نتیجه، از دوباره

هایی را اجرا کنند که مبنایی مناسب جهت استفاده از آن کار را فراهم نماید. کنند، بایستی روشمی

دست آورند و  اي و استقالل حسابرسان دیگر بهحسابرسان بایستی شواهدي را درباره صالحیت حرفه
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سط حسابرسان دیگر براي اتکا، بندي کار حسابرسی اجرا شده تومشخص کنند که آیا دامنه، کیفیت و زمان

هایی که حسابرسان ممکن است براي این در رابطه با اهداف حسابرسی جاري، کافی است یا خیر. روش

گیري اجرا کنند دربرگیرنده بررسی گزارش حسابرسی، برنامه حسابرسی یا مستندات حسابرسی تصمیم

دیگر است. ماهیت و میزان شواهد مورد نیاز هایی از کار حسابرسان حسابرسان دیگر و/ یا اجراي آزمون

اهمیت کار حسابرسان دیگر در رابطه با اهداف حسابرسی جاري و میزان استفاده حسابرسان از آن کار،  به

  بستگی دارد.

هاي کارشناسان مهارت هاي تخصصی بهکارگیري فنون یا روش ها ممکن است براي بهبرخی از حسابرسی 43-4

هاي . چنانچه حسابرسان بخواهند از کار کارشناسان استفاده کنند، بایستی از صالحیتنیاز داشته باشد

استقالل هنگام  درباره مالحظات مربوط به 3-5دست آورند. (بند  اي و استقالل آنان شناخت بهحرفه

  د زیر است:اي کارشناسان دربرگیرنده موارهاي حرفهاستفاده از کار دیگران مالحظه شود). ارزیابی صالحیت

رسمیت شناختن صالحیت کارشناسان در رشته  اي یا سایر موارد بهنامه یا جواز حرفهگواهی  -الف

  تخصصی خود، در صورت لزوم؛

ها یا عملکرد پیشگان و سایر افراد آشنا با توانایی  خوشنامی و اعتبار کارشناسان از دید هم  -ب

  کارشناسان؛

  با موضوع حسابرسی؛ و ارتباط سان درو سابقه کار پیشین کارشنا تجربه  -پ

  پیشین حسابرسان در استفاده از کار کارشناسان. تجربه  -ت

  تخصیص کارکنان و سایر منابع 

اي مناسب هاي حرفهمدیریت حسابرسی بایستی کارکنان و کارشناسان کافی که در مجموع داراي صالحیت 44-4

براي بحث درباره استفاده از کارشناسان در  3-43باشند را براي انجام حسابرسی اختصاص دهد (بند 
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حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی مالحظه شود). در تخصیص کارکنان براي یک کار 

  گیرد:حسابرسی، موارد زیر در کنار مسائل دیگر مورد توجه قرار می

  ها و تجارب مناسب براي کار؛ اي از دانش، مهارتتخصیص کارکنان و کارشناسان با مجموعه  -الف

  کار حسابرسی؛ تخصیص تعداد کافی از سرپرستان و کارکنان به  -ب

  هاي ضمن کار براي کارکنان؛ وفراهم ساختن آموزش  -پ

  کارگیري کارشناسان در هنگام ضرورت. به  -ت

استفاده از کار یک کارشناس را داشته باشند، بایستی ماهیت و دامنه کاري که حسابرسان چنانچه قصد  45-4

  جمله موارد زیر را مستند کنند:شود، ازتوسط کارشناس اجرا می

  اهداف و دامنه کار کارشناس؛  -الف

  نظر از کار کارشناسان براي پشتیبانی از اهداف حسابرسی؛ استفاده مورد  -ب

ریزي شده ، هاي حسابرسی برنامهکه با سایر روش  ايگونه شناس بههاي کارها و یافتهروش  -پ

  ارزیابی و مرتبط شده باشد؛ و

  کار گرفته شده توسط کارشناس. هاي بهمفروضات و روش  -ت

  

  مدیریت، ارکان راهبري و دیگران رسانی به اطالع

ریزي شده و حسابرسی عملیاتی برنامهبندي شناسی و زمان  حسابرسان بایستی درباره اهداف، دامنه، روش46-4

اي مناسب، گونه افراد زیر، به بالقوه در مورد گزارش) به گزارشگري آن (شامل هرگونه محدودیت

  رسانی کنند:  اطالع
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حسابرسی، شامل مدیران داراي اختیار و مسئولیت کافی براي اجراي اقدامات  مورد مدیریت واحد  -الف

  الیت مورد حسابرسی؛یا فع اصالحی در برنامه

  ؛29حسابرسی مورد ارکان راهبري واحد  -ب

کنندگان خدمات حسابرسی مانند مسئوالن طرف قرارداد یا افراد طرف قرارداد یا درخواست  -پ

  هاي دولتی؛ وکنندگان کمکدریافت

مراجع ذیصالح در مواردي که حسابرسان، حسابرسی را متعاقب وضع قوانین یا مقررات اجرا   -ت

  کنند. می

روشنی مشخص نیست، حسابرسان بایستی  حسابرسی به مورد در شرایطی که ارکان راهبري واحد 47-4

  دست آمده براي شناخت ارکان راهبري را مستند کنند. فرآیندهاي طی شده و نتایج به

اي است، اگرچه با قضاوت حرفه رسانی، یک موضوع مرتبطتعیین شکل، محتوا و دفعات اطالع 48-4

رسانی ممکن است در قرارداد حسابرسی درج شود.  هاي مکتوب ارجحیت دارد. نحوه اطالعرسانیاطالع

  رسانی را مستند سازند. گونه اطالعحسابرسان بایستی این

میل آن خاتمه یابد و گزارش حسابرسی صادر نشود، حسابرسان بایستی نتایج اگر یک حسابرسی پیش از تک 49-4

گیري درباره اینکه آیا دلیل خاتمه کار تا تاریخ پایان کار و علت خاتمه حسابرسی را مستند سازند. تصمیم

حسابرسی، افراد طرف قرارداد یا  مورد  ارکان راهبري و مسئوالن مناسب در واحد حسابرسی به

رسانی شود یا خیر   حسابرسی اطالع مورد  کنندگان حسابرسی و سایر مسئوالن مناسب در واحددرخواست

                                                             
ارکان راھبری، افراد مسئول برای نظارت بر ھدایت راھبردی و ایفای  - ٢٩

 ١-٠٣در ارتباط با پاسخگویی ھستند (بندھای  حسابرسی  مورد واحدتعھدات 
 پیوست مالحظھ شود.) ١-٠۵تا 
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با قضاوت  رو، یک موضوع مرتبطها و شرایط موجود بستگی خواهد داشت و از اینواقعیت و چگونه، به

  اي است.حرفه

  تهیه طرح حسابرسی

مکتوب تهیه کنند. شکل و محتواي طرح حسابرسی حسابرسان باید براي هر حسابرسی، یک طرح حسابرسی  50-4

ها متفاوت باشد و امکان دارد شامل راهبرد حسابرسی، برنامه مکتوب ممکن است در انواع حسابرسی

مهم  هايگیريریزي حسابرسی یا دیگر مستندات مناسب در مورد تصمیمهاي برنامهحسابرسی، کاربرگ

ها باشد. حسابرسان بایستی این گیريبرسی و مبانی این تصمیمشناسی حسا درباره اهداف، دامنه و روش

وجود آمده در آن،  اهمیت بهطرح را در جریان حسابرسی، در صورت ضرورت، براي بازتاب هرگونه تغییر با

  روز کنند. به

ي ریزمنظور نظارت بر برنامه یک طرح حسابرسی مکتوب فرصتی را براي مدیریت مؤسسه حسابرسی به 51-4

  سازد:حسابرسی و تعیین موارد زیر فراهم می

  گزارشی سودمند بینجامد یا خیر؛ آیا امکان دارد اهداف پیشنهادي حسابرسی به  -الف

  دهد یا خیر؛ طور مناسب مورد توجه قرار می آیا طرح حسابرسی خطرهاي مربوط را به  -ب

داف حسابرسی، مناسب است یا اه شناسی پیشنهادي حسابرسی براي پیگیري  آیا دامنه و روش  -پ

  خیر؛

اهداف حسابرسی، کافی و مناسب باشد یا  آیا امکان دارد  شواهد در دسترس براي دستیابی به  -ت

  خیر؛ و

مجموع و سایر منابع  اي مناسب درآیا کارکنان، سرپرستان و کارشناسان داراي صالحیت حرفه  -ث

باشد انتظار براي تکمیل کار، در دسترس میبراي انجام حسابرسی و رعایت چارچوب زمانی مورد 

  یا خیر.
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  سرپرستی

اند، باید کارکنان حسابرسی را سرپرستان حسابرسی یا افرادي که براي سرپرستی حسابرسان تعیین شده 52-4

  درستی سرپرستی کنند. به

جهت کار سرپرستی حسابرسی شامل فراهم سازي رهنمود و هدایت کافی براي کارکنان تعیین شده  53-4

شدن االجرا در هنگام آگاهاهداف حسابرسی و پیروي از استانداردهاي الزم منظور دستیابی به حسابرسی به

  باشد.رو، بررسی کار انجام شده و فراهم ساختن آموزش مؤثر ضمن کار میاهمیت پیشاز مشکالت با

عواملی مانند اندازه  ت با توجه بهماهیت و میزان سرپرستی کارکنان و بررسی کار حسابرسی ممکن اس 54-4

  کارکنان، متفاوت باشد.  موسسه حسابرسی، اهمیت کار و تجربه

  شواهد کافی و مناسب دستیابی به

هاي گیريها و نتیجهکردن مبنایی معقول براي یافتهمنظور فراهم حسابرسان باید شواهد کافی و مناسب به 55-4

  دست آورند.  خود به

ناپذیر از هر حسابرسی است. مناسب بودن، مقیاس کیفیت کافی و مناسب، جزئی جدایی مفهوم شواهد  56-4

هاي گیريها و نتیجهبودن، اعتبار و اتکاپذیري شواهد براي پشتیبانی از یافتهشواهد است که شامل مربوط

ند رزیابی کنباشد. در ارزیابی کلی مناسب بودن شواهد، حسابرسان بایستی ابا اهداف حسابرسی می مرتبط

منظور   که آیا شواهد مربوط، معتبر و اتکاپذیر است یا خیر. کافی بودن، مقیاس کمیت شواهد استفاده شده به

با اهداف حسابرسی است. حسابرسان در ارزیابی کافی بودن  هاي مرتبطگیريها و نتیجهپشتیبانی از یافته

منظور متقاعد کردن فردي آگاه در مورد منطقی بودن  شواهد بایستی تعیین کنند که آیا شواهد کافی به

  دست آمده است یا خیر. ها بهیافته

دست آمده درمجموع براي دستیابی  ارزیابی کنند که آیا شواهد به حسابرسان در ارزیابی شواهد بایستی  57-4

خیر. اهداف حسابرسی  ها، کافی و مناسب است یاگیريها و نتیجهاهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته به
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گونه که ممکن است سطح کار مورد نیاز براي ارزیابی کافی و مناسب ممکن است بسیار متفاوت باشد، همان

اهداف، متفاوت باشد. براي نمونه، حسابرسان براي تعیین مناسب بودن  بودن شواهد براي دستیابی به

تیبان، استفاده از آزمون آماري یا کسب طریق کسب شواهد پش  شواهد، ممکن است اتکاپذیري آن را از

حسابرسان در ارزیابی شواهد حسابرسی  شواهد مؤید، آزمون کنند. مفاهیم خطر حسابرسی و اهمیت، به

  کند.کمک می

کند. دست آمده کمک می حسابرسان در تعیین کافی و مناسب بودن مجموعه شواهد به اي بهقضاوت حرفه 58-4

طور معمول در فرآیند تعیین کافی و مناسب بودن شواهد و گزارشگري  شواهد بهتفسیر، تلخیص یا تحلیل 

هاي آماري براي رود. در هنگام ضرورت، حسابرسان ممکن است از روشکار می نتایج کار حسابرسی به

  منظور ارزیابی کفایت آن استفاده کنند. تحلیل و تفسیر شواهد به

  مناسب بودن

باشد که شامل مربوط بودن، اعتبار و اتکاپذیري شواهد استفاده شده یفیت شواهد میمناسب بودن، معیار ک 59-4

پیوست براي  4-3ها است (بند گیريها و نتیجهاهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته براي دستیابی به

  با اهداف حسابرسی مالحظه شود): بودن شواهد مرتبطرهنمود بیشتر درباره ارزیابی مناسب

آن اهمیت  نظر و نسبت به اي منطقی با موضوع موردمیزانی که شواهد رابطه ربوط بودن بهم  -الف

  دارد، اشاره می کند؛

  میزان اتکاي شواهد بر پایه استدالل درست یا اطالعات صحیح، اشاره دارد؛ و  اعتبار به  -ب

اطالعات اشاره دارد و شامل گیري یا آزمون ها هنگام اندازهگیريیکنواختی نتیجه اتکاپذیري به  -پ

  باشد.کننده میپذیري یا پشتیبانیمفاهیم تأیید

کار  اهداف حسابرسی، به انواع و منابع متفاوتی از شواهد وجود دارد که حسابرسان ممکن است، بسته به  60-4

اراي موارد دست آیند. هر نوع از شواهد د و جو یا بازبینی بهگیرند. شواهد ممکن است با مشاهده، پرس 
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پیوست براي رهنمود بیشتر درباره انواع شواهد مالحظه شود).  4-2خود است (بند  قوت و ضعف مربوط به

تنهایی  به هاهاي زیر در قضاوت پیرامون مناسب بودن شواهد، سودمند است. هرچند این مقایسهمقایسه

هاي گیريها و نتیجهتیبانی از یافتهبودن کافی نیست. ماهیت و انواع شواهد براي پشبراي تعیین مناسب

  اي حسابرسان بر مبناي اهداف و خطر حسابرسی است.هاي قضاوت حرفهحسابرسان از موضوع

طور معمول اتکاپذیرتر از شواهد  هاي داخلی، بهدست آمده هنگام اثربخش بودن کنترل شواهد به  -الف

  ست؛هاي داخلی ادست آمده هنگام ضعف یا نبود کنترل به

و  هاي مشهود، مشاهده، محاسبههاي وارسی سوابق و داراییطریق آزمون  دست آمده از شواهد به  -ب

طور  دست آمده به طور معمول اتکاپذیرتر از شواهد به ارائه مجدد و بازدید مستقیم حسابرسان، به

  غیرمستقیم است؛

  اویر آنها است؛طور معمول اتکاپذیرتر از آزمون تص  آزمون مدارك اصل، به  -پ

دست آمده در شرایطی که اشخاص ممکن است آزادانه صحبت کنند، عموماً  شواهد شفاهی به  -ت

  آید؛دست می اتکاپذیرتر از شواهدي است که در شرایط تهدید افراد به

طور مستقیم درباره موضوع مورد  غرض و کسانی که بهدست آمده از افراد بی شواهد شفاهی به  -ث

دست آمده از افراد مغرض یا داراي  حسابرسی شناخت کافی دارند، عموماً اتکاپذیرتر از شواهد به

  موضوع مورد حسابرسی است؛ و شناخت غیرمستقیم یا جزئی نسبت به

دست  غرض، عموماً اتکاپذیرتر از شواهد بهدست آمده از اشخاص ثالث آگاه، معتبر و بی شواهد به  -ج

  حسابرسی یا افراد داراي منافع مستقیم در آن واحد است. مورد واحدآمده از مدیریت 

شواهد شفاهی ممکن است در تفسیر یا تأیید اطالعات مستند یا عینی مفید باشد. حسابرسان بایستی   61-4

اثبات،  طرفی، اعتبار و اتکاپذیري شواهد شفاهی را ارزیابی کنند. شواهد مستند ممکن است براي کمک بهبی

  کار رود.   بانی یا نقد شواهد شفاهی بهپشتی
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سازد. هاي موجود فراهم میطور معمول اطالعات خود گزارش درباره شرایط یا برنامه مطالعات میدانی به  62-4

طرفی، اعتبار و اتکاپذیري حسابرسان در ارزیابی بی ارزیابی چگونگی طراحی و مدیریت مطالعات میدانی، به

  کند.می اطالعات خود گزارش کمک

اهداف حسابرسی بستگی خواهد داشت.   گیري، روش مناسب انتخاب نمونه، بههنگام استفاده از نمونه  63-4

معمول طور گیري آماري بهمعرف جامعه آماري نیاز است، استفاده از رویکردهاي نمونه نمونه که بههنگامی

معرف  نمونه که بهانجامد. هنگامیآماري میهاي غیردست آمده از تکنیک تر از شواهد بهشواهدي قوي به

کردن جامعه آماري نیاز نیست، چنانچه حسابرسان برخی عوامل خطر یا معیارهاي دیگر را براي هدفمند

  یک انتخاب، مجزا کرده باشند، انتخاب هدفمند ممکن است مؤثر باشد.

عنوان بخشی از  حسابرسی به مورد احدکه حسابرسان از اطالعات گردآوري شده توسط مسئوالن وهنگامی  64-4

حسابرسی یا حسابرسان  مورد  کنند، آنان بایستی مشخص کنند که مسئوالن واحدشواهد خود استفاده می

هاي اند. حسابرسان ممکن است اجراي آزمون روشدیگر چگونه در مورد اتکاپذیري اطالعات، اطمینان یافته

آزمون مستقیم اطالعات را ضروري تشخیص دهند. ماهییت و  منظور کسب اطمینان یا اجراي مدیریت به

با اهداف حسابرسی و ماهیت اطالعات مورد استفاده  اهمیت اطالعات مرتبط هاي حسابرسان بهمیزان روش

  بستگی خواهد داشت.

نظر از صرفبودن اطالعات پردازش شده توسط رایانه را ارزیابی کنند، حسابرسان بایستی کافی و مناسب  65-4

اند. طور مستقل استخراج کرده اینکه این اطالعات براي حسابرسان فراهم شده است یا حسابرسان آنها را به

هاي حسابرسی براي ارزیابی کافی و مناسب بودن اطالعات، تحت تأثیر بندي و میزان روشماهیت، زمان

هاي اطالعاتی و اهمیت هاي سیستملهاي داخلی ناظر بر اطالعات، دربرگیرنده کنتراثربخشی کنترل

اهداف حسابرسی  هاي حسابرسان، با توجه بهگیريها و نتیجهاطالعات و سطح جزئیات ارائه شده در یافته

هاي اطالعاتی هاي سیستمبراي بحث بیشتر درباره ارزیابی اثربخشی کنترل4-27تا  4-23است (بندهاي 

  مالحظه شود).

www.hemattaraz.ir



 

67 
 

  کافی بودن

ها و منظور پیگیري اهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته ، معیار کمیت شواهد استفاده شده بهکافی بودن  66-4

مناسب بودن شواهد بستگی دارد. حسابرسان در تعیین کافی   ها است. کافی بودن همچنین بهگیرينتیجه

ی و اف حسابرساندازه کافی براي پیگیري اهد بودن شواهد، بایستی مشخص کنند که آیا شواهد مناسب به

  ها وجود دارد یا خیر.گیريها و نتیجهپشتیبانی از یافته

مفروضات زیر در قضاوت درباره کافی بودن شواهد، سودمند است. کافی بودن شواهد مورد نیاز براي   67-4

  اي آنان است:هاي حسابرسان، موضوع قضاوت حرفهگیريها و نتیجهپشتیبانی از یافته

  شواهد با کمیت بیشتر و کیفیت باالتر نیاز خواهد بود؛ برسی بزرگتر باشد، بههرچه خطر حسا  -الف

  تر باشد ممکن است موجب شود شواهد کمتري مورد استفاده قرار گیرد؛ وهرچه شواهد قوي  -ب

بودن، اعتبار یا اتکاپذیري را جبران داشتن حجم باالیی از شواهد حسابرسی، فقدان مربوط  -پ

  کند.نمی

  کلی شواهدارزیابی 

ها و حسابرسان بایستی کافی و مناسب بودن کلی شواهد براي فراهم کردن مبنایی معقول در مورد یافته  68-4

اي درباره کافی و مناسب بودن هاي حرفهبا اهداف حسابرسی را تعیین کنند. قضاوت هاي مرتبطگیرينتیجه

حسابرسی را تفسیر و ارزیابی هاي حسابرسان نتایج آزمونطوري که  نزدیک با هم دارند، به ايشواهد رابطه

دست آمده کافی و مناسب است یا خیر. حسابرسان بایستی  نمایند که آیا ماهیت و میزان شواهد بهمی

ها، شامل نتایج هر ارزیابی گیريها و نتیجهارزیابی کلی مجموعه شواهد استفاده شده براي پشتیبانی از یافته

  گیري درمورد اعتبار و اتکاپذیري شواهد خاص را اجرا و مستند کنند.منظور نتیجه شده بهویژه انجام 

صورت پیوسته در نظر  باشد که ممکن است بههم می کافی و مناسب بودن شواهد، مفاهیمی مربوط به  69-4

با   ایج مرتبطها و نتشکل مفاهیمی جداگانه. کافی و مناسب بودن در رابطه با یافته  گرفته شوند تا به
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هایی را در ها یا ابهامشود. براي نمونه،  حتی ممکن است حسابرسان، برخی محدودیتیکدیگر ارزیابی می

مورد کافی یا مناسب بودن برخی شواهد داشته باشند، اما با این حال ارزیابی کنند که در مجموع، شواهد 

  ا وجود دارد.هگیريها و نتیجهکافی و مناسب براي پشتیبانی از یافته

حسابرسان هنگام ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد بایستی اهمیت مورد انتظار از شواهد را نسبت   70-4

ها، شواهد مؤید در دسترس و سطح خطر حسابرسی، ارزیابی نمایند. گیريها و نتیجهاهداف، یافته به

رگیري شواهد در مرحله انجام کار یا کا ماهیت شواهد، چگونگی به مراحل ارزیابی شواهد ممکن است به

  گزارشگري و اهداف حسابرسی بستگی داشته باشد:

ها یا کافی و مناسب است که مبنایی معقول براي پشتیبانی از یافته شواهد هنگامی  -الف

  با اهداف حسابرسی را فراهم کند؛ و هاي مرتبطگیرينتیجه

فاده از آنها خطر سطح باال و غیرقابل پذیرشی ) است1شواهد هنگامی کافی و مناسب نیست که (  -ب

هاي عمده ) داراي محدودیت2نتیجه نادرست یا نامناسب بینجامد، ( تواند بهرا پدید آورد که می

) مبنایی مناسب براي پیگیري 3در رابطه با اهداف حسابرسی و استفاده موردنظر از آنها باشد، یا (

ها را فراهم نکند. حسابرسان نبایستی از گیريها و نتیجهاهداف حسابرسی یا پشتیبانی از یافته

  ها استفاده کنند.گیريها و نتیجهچنین شواهدي براي پشتیبانی از یافته

نظر از آن، ارزیابی نشده است  هنگامی که اعتبار یا اتکاپذیري شواهد براي اهداف حسابرسی و استفاده مورد 71-4

ها شامل اشتباهات یا ابهام است. همچنین محدودیت داراي محدودیت تواند ارزیابی شود، شواهدیا نمی

ها یا ابهاماتی هاي آنان است. هنگامی که حسابرسان محدودیتشناسایی شده توسط حسابرسان در آزمون

اهمیت است، آنان هاي حسابرسی باگیريها و نتیجهیافته  کنند که نسبت بهرا در شواهد شناسایی می

  هایی دربرگیرنده موارد زیر است:هاي بیشتري را اجرا کنند. چنین روشورت لزوم، روشبایستی در ص

  جستجوي شواهد مستقل و مؤید از منابع دیگر؛  -الف
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استفاده از شواهد  بازتعریف اهداف حسابرسی یا محدودکردن دامنه حسابرسی براي رفع الزام به  -ب

  مزبور؛

اي که گویاي کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه باشد و گونه  ها بهگیريها و نتیجهارائه یافته  -پ

با اعتبار یا اتکاپذیري شواهد در گزارش، در صورتی که  ها یا ابهامات مرتبطتشریح محدودیت

ها، گیريها یا نتیجهکنندگان گزارش درباره یافتهکردن استفادهچنین افشایی براي پرهیز از گمراه

ها یا براي الزامات گزارشگري بیشتر هنگام وجود محدودیت 5-15د ضرورت داشته باشد (بن

  ابهامات درباره اعتبار یا اتکاپذیري شواهد، مالحظه شود)؛ یا 

هاي با کنترل اهمیت مرتبطهاي باها یا ابهامات شامل هرگونه نارساییتعیین اینکه آیا محدودیت  -ت

  عنوان یافته گزارش شود یا خیر. داخلی باید به

  تشریح اجزاي یک یافته

هایی را براي تشریح عناصر یک یافته طراحی و اجرا کنند که براي دستیابی حسابرسان بایستی روش 72-4

طور کافی  اهداف حسابرسی ضرورت دارد. افزون بر این، چنانچه حسابرسان بتوانند عناصر یک یافته را به به

اهمیت اقدام اصالحی چنانچه در رابطه با اهداف حسابرسی با تشریح کنند، آنان بایستی پیشنهادهایی را براي

اهداف حسابرسی بستگی دارد.  طور کامل به ، بهاست، ارایه نمایند. عناصر مورد نیاز براي تکمیل یک یافته

شود که اهداف حسابرسی را تامین نماید و ها تا میزانی تکمیل میاي از یافتهبنابراین، یک یافته یا مجموعه

عناصر یافته مرتبط سازد. براي نمونه، ممکن است یک هدف حسابرسی  روشنی آن اهداف را به گزارش، به

تعیین وضعیت یا شرایط موجود عملیات یک برنامه یا پیشرفت در اجراي الزامات قانونی و نه  محدود به

کند و را تأمین میعلت یا اثر مربوط، شود. در چنین شرایطی، تشریح وضعیت موجود، اهداف حسابرسی 

  ذکر سایر اجزاي یافته ضرورت نخواهد داشت.
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 4-74در بندهاي  -وضعیت موجود، اثر و علت -و سایر اجزاي یک یافته 4-38و  4-37معیار در بندهاي  73-4

  مورد بحث قرار گرفته است. 4-76تا 

جریان حسابرسی تعیین  : وضعیت موجود، شرایطی است که وجود دارد. وضعیت موجود دروضعیت موجود 74-4

  شود.و مستند می

علت، دلیل یا توضیحی براي وضعیت موجود یا عامل یا عوامل ایجادکننده تفاوت بین وضعیت موجود  علت: 75-4

عنوان مبنایی براي پشنهادهاي  باشد که ممکن است به(شرایط) و وضعیت مورد نیاز یا مطلوب (معیار) می

ها یا معیارهاي ضعیف ها، روشکار گرفته شود. علل معمول شامل سیاست اقدامات اصالحی به مربوط به

طراحی شده؛ اجراي متناقض، ناقص یا نادرست؛ یا عوامل فراتر از کنترل مدیریت برنامه است. حسابرسان 

دست آمده مبنایی منطقی و متقاعدکننده فراهم  ارزیابی این نکته بپردازند که آیا شواهد به ممکن است به

کند که چرا علت اشاره شده، عامل یا عوامل اصلی در ایجاد انحراف است یا خیر. هنگامی که اهداف يم

آمدهاي ها یا پیحسابرسی شامل توضیح دالیل رویداد نوع خاصی از عملکرد مثبت یا منفی برنامه، ستانده

ود. شناسایی علت مشکالت شنام برده می "علت"عنوان   شناسایی شده در حسابرسی است، از این دالیل به

حسابرسان در ارائه پیشنهادهاي سازنده براي اصالح امور یاري رساند. از آنجا که مشکالت  ممکن است به

تواند از تعدادي از عوامل احتمالی یا دالیل متعدد ناشی شود، چنانچه حسابرسان بتوانند ارتباط بین می

روشنی و با شواهد و دالیل، بیان و  اند، بهشناسایی کرده عنوان علت مشکالت و عامل یا عواملی را که به

هاي تر باشد. حسابرسان ممکن است نارساییتواند متقاعد کنندهتشریح نمایند، پیشنهادهاي اصالحی می

عنوان علت عملکرد نادرست شناسایی کنند. حسابرسان همچنین   موجود در طراحی یا ساختار برنامه را به

موضوع اصلی حسابرسی  هاي داخلی شناسایی کنند که نسبت بههایی را در کنترلییممکن است نارسا

هاي هاي موجود در طراحی برنامه یا کنترلها، نارساییگونه یافتهاهمیت است. در تشریح اینعملیاتی، با

برگیرنده شود. اغلب، علل عملکرد ناقص برنامه، پیچیده است و در، شرح داده می"علت"عنوان   داخلی به

که اهداف حسابرسی باشد. از سوي دیگر، هنگامیاي روشمند و اساسی میعوامل متعدد شامل علل ریشه
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هاي فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادي باشد، شامل برآورد تأثیر برنامه بر تغییرات ایجاد شده در وضعیت

ده ایجاد آن تغییرات بو "علت"حسابرسان در جستجوي شواهد براي میزان تغییراتی هستند که خود برنامه 

  است.

اثر، پیوندي روشن و منطقی براي تعیین تأثیر یا تأثیر بالقوه تفاوت بین وضعیت موجود اثر یا اثر بالقوه:   76-4

آمدها یا نتایج وضعیت موجود را (شرایط) و وضعیت مورد نیاز یا مطلوب (معیار) است. اثر یا اثر بالقوه، پی

که اهداف حسابرسی شامل تعیین نتایج واقعی یا بالقوه وضعیت موجود است که با دهد. هنگامینشان می

مقیاس آن نتایج است.  "اثر "معیارهاي شناسایی شده در حسابرسی (اعم از مثبت یا منفی) اختالف دارد،

اسایی منظور تشریح ضرورت انجام اقدام اصالحی در برخورد با مشکالت شن اثر یا اثر بالقوه ممکن است به

کار گرفته شود. هنگامی که اهداف حسابرسی شامل برآورد میزان تغییرات ایجاد  شده یا خطرهاي مربوط به

گیري تأثیر باشد، اثر مقیاس اندازههاي فیزیکی، اجتماعی یا اقتصادي میشده توسط برنامه در وضعیت

هاي فیزیکی، واقعی مثبت یا منفی در وضعیتاز برنامه است. در این موارد، اثر، میزان تغییرات  دست آمده به

  برنامه نسبت داده شود. تواند شناسایی و بهاجتماعی یا اقتصادي است که می

  مستندسازي حسابرسی

ریزي، اجرا و گزارشگري هر حسابرسی، مستندات الزم را تهیه کنند. حسابرسان حسابرسان باید براي برنامه 77-4

که ارتباط پیشین  30تجربها جزئیات کافی تهیه کنند تا یک حسابرس بابایستی مستندات حسابرسی را ب

هاي حسابرسی اجرا بندي، میزان و نتایج روشبا آن کار حسابرسی ندارد، بتواند با مطالعه آن، ماهیت، زمان

                                                             
منظور از یک حسابرس با تجربھ، فردی (اعم از داخل یا بیرون از موسسھ حسابرسی)  - ٣٠

ھایی است کھ او را توانا ساختھ است تا حسابرسی عملیاتي ھا و مھارتدارای صالحیتاست کھ 
               ھای حسابرسی عملیاتي، ) روش١ھا شامل شناخت(ھا و مھارترا انجام دھد. این صالحیت

ھای ) موضوع٣) استانداردھای حسابرسی عملیاتي و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، (٢(
محیط  با مرتبطھای ) موضوع۴(   دستیابی بھ اھداف حسابرسی و  با مرتبطبا اھمیت 

 باشد.می حسابرسی  مورد واحد
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ها و دست آمده، شامل شواهد پشتوانه قضاوت شده، شواهد حسابرسی کسب شده و منابع آن و نتایج به

اهمیت حسابرسان را درك نماید. حسابرسان بایستی پیش از صدور گزارش حسابرسی، هاي باگیريهنتیج

  ها را تهیه کنند.ها و پیشنهادگیريها، نتیجهمستندات حسابرسی پشتوانه یافته

حسابرسان بایستی شکل و محتواي مستندات حسابرسی را متناسب با شرایط ویژه هر حسابرسی طراحی  78-4

اند و . مستندات حسابرسی شامل سوابق اصلی کاري است که حسابرسان طبق استانداردها اجرا کردهکنند

با  اند. کیفیت، نوع و محتواي مستندات حسابرسی یک موضوع مرتبطآن دست یافته نتایجی است که به

  اي حسابرسان است.قضاوت حرفه

 فرآیند تهیه و بررسی مستندات حسابرسی بر مستندسازي حسابرسی عامل اصلی کیفیت حسابرسی است. 79-4

) پشتیبانی اصولی 1شـود که (گـذارد. مستنـدسازي حسابرسی مـوجب میکیفیت یک حسابرسی تأثیر می

) امکان 3حسابرسان در اجرا و سرپرستی حسابرسی یاري شود، و ( ) به2از گزارش حسابرسان فراهم گردد، (

  د.بررسی کیفیت کار حسابرسی فراهم گرد

  طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، حسابرسان بایستی موارد زیر را مستند کنند: 80-4

  شناسی حسابرسی؛ اهداف، دامنه و روش  -الف

اهمیت، شامل تشریح هاي باگیريها و نتیجهمنظور  پشتیبانی از قضاوت کار انجام شده به  -ب

  ؛ و31معامالت و مستندات آزمون شده

ها گیريها، نتیجهمنظور  پشتیبانی از یافته سرپرست در خصوص کار انجام شده به شواهد بررسی  -ج

  و پیشنهادهاي مندرج در گزارش، پیش از صدور آن.

                                                             
ھا، موارد توانند این الزامات را با تھیھ فھرستی از پروندهحسابرسان می - ٣١

ای اجرا کنند کھ مورد آزمون قرار گرفتھ ھای تشخیص مدارک ویژهیا سایر روش
پیوست نمودن تصویر مدارک مورد آزمون یا تھیھ رونوشت از جزئیات اطالعات  است.

 اینگونھ مدارک، تحت عنوان مستندسازی حسابرسی الزامی نیست.
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دلیل قوانین، مقررات،   توانند الزامات استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را بههنگامی که حسابرسان نمی  81-4

گذار بر هاي تأثیرسوابق یا سایر موضوع هاي دسترسی بهتهاي دامنه حسابرسی، محدوديمحدودیت

حسابرسی اجرا کنند، آنان بایستی انحراف از الزامات استانداردهاي حسابرسی عملیاتی و تأثیر آن بر 

هاي جایگزین اجرا شده در شرایط که روش گیري حسابرسان را مستند نمایند. هنگامیحسابرسی و نتیجه

انحراف از الزامات اجباري و الزامات   اهداف استاندارد کافی نباشد، این امر نسب به به موجود براي دستیابی

  1احتماالً اجباري، کاربرد دارد.

منظور نگهداري ایمن و محافظت درست از  هایی را بهها و روشهاي حسابرسی بایستی سیاستمؤسسه 82-4

الزامات قانونی، مقرراتی و اداري در مورد نگهداري مستندات حسابرسی براي مدت زمان کافی جهت رعایت 

شکل کاغذي، الکترونیکی و چه سایر اشکال  سوابق، برقرار کنند. چنانچه مستندات حسابرسی چه به

ارتباطی، بدون اطالع حسابرسان تغییر داده شود، اضافه یا حذف گردد، یا اگر مستندات از بین برود یا 

تواند در معرض خطر قرار یت دسترسی و قابلیت بازیابی اطالعات اساسی میآسیب ببیند؛ یکپارچگی، قابل

شود، موسسه حسابرسی بایستی شکل الکترونیکی نگهداري می گیرد. در مورد مستندات حسابرسی که به

  روزرسانی مستندات حسابرسی را برقرار کند.  دسترسی و به هاي اطالعاتی مربوط بههاي سیستمکنترل

هاي حسابرسی بر استانداردهاي حسابرسی عملیاتی این است که مؤسسه  هاي مبتنیفرض حسابرسیپیش 83-4

هاي انتخاب شده براي اجراي حسابرسی بر اساس استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، در حسابرسی برنامه

کاري، از وبارهمنظور  پرهیز از د  منافع عمومی همکاري کنند. بنابراین، حسابرسان ممکن است به  مربوط به

االجرا بایستی افراد مناسب و همچنین کار دیگران استفاده کنند. حسابرسان بر طبق قوانین و مقررات الزم

این اهداف را، در صورت درخواست سایر حسابرسان یا   مستندات حسابرسی براي دستیابی به

سابرسان توسط حسابرسان دیگر موقع در دسترس آنان قرار دهند. استفاده از کار ح کنندگان، بهبررسی

هاي اجرا شده بر طبق استانداردهاي حسابرسی هاي قراردادي براي حسابرسیطریق توافق ممکن است از
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افراد و همچنین مستندات حسابرسی مناسب را  موقع به عملیاتی تسهیل شود که دسترسی کامل و به

  کند.فراهم می

سازمانی هاي اشخاص برونیی را براي برخورد با درخواستهاهاي حسابرسی بایستی سیاستمؤسسه 84-4

سازمانی ویژه هنگامی که یک شخص برون مستندات حسابرسی برقرار نماید، به منظور  دسترسی به به

طریق  طور غیرمستقیم از حسابرسی، به مورد  جاي دریافت مستقیم از واحد  کند اطالعات را بهکوشش می

ها، مؤسسه حسابرسی بایستی مشخص کند که چه گونه سیاستدر برقراري ایندست آورد.  حسابرس به

  قوانین و مقرراتی کاربرد دارد.
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  5بخش 

 استانداردهاي گزارشگري در حسابرسی عملیاتی

مقدمه

طبق استانداردهاي اجراي حسابرسی این بخش، استانداردهاي گزارشگري را تعیین و الزامات مربوط به  -1-5

شکل، محتوا و  هاي عملیاتی بهاستانداردهاي گزارشگري در حسابرسی. کندرا ارایه می عملیاتیحسابرسی 

  شود.صدور و توزیع گزارش، مربوط می

این مجموعه انجام شود. 5تا  1هاي هاي عملیاتی باید براساس بخشحسابرسی   -2-5

 گزارشگري

ادرشده، ص هاي حسابرسی را براي اطالع رسانی نتایج هر حسابرسی عملیاتی تکمیلحسابرسان باید گزارش  -3-5

 نمایند.

نظر مناسب است و  کار گیرند که براي استفاده مورد حسابرسان بایستی شکلی از گزارش حسابرسی را به  -4-5

هاي مؤسسه هایی کهبراي وضعیت 5-42باشد. (بند شکل مکتوب یا سایر اشکالِ قابل استفاده می به

شوند، مالحظه شود). براي نمونه، حسابرسان ممکن است حسابرسی مشمول قوانین اسناد دولتی می

کنندگان گزارش هاي الکترونیکی ارائه کنند که توسط استفادهاستفاده از رسانه هاي حسابرسی را باگزارش

کل گزارش حسابرسی تأثیر خواهد کنندگان بر شو مؤسسه حسابرسی قابل استفاده باشد. نیازهاي استفاده

ها، اسالیدهاي هاي مکتوب، نامههاي حسابرسی دربرگیرنده گزارشگذاشت. اشکال گوناگون گزارش

  باشد.شده یا سایر اشکال ارائه گزارش میخالصه

انارکان راهبري و مدیر رسانی نتایج حسابرسی به ) اطالع1هاي حسابرسی عبارتند از (اهداف کلی گزارش  -5-5

) امکان 3) کاهش احتمال درك نادرست نتایج؛ (2هاي نظارتی ذیربط؛ (حسابرسی و دستگاه مورد  واحد
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بندي شده براي رهنمود بیشتر درباره استفاده طبقه 5-39نتایج در موارد مقتضی (بند  دسترسی عموم به

) 4داخلی، مالحظه شود)؛ و (ها براي حسابرسان درباره توزیع گزارش 5-43ها و بند یا محدود از گزارش

  تسهیل پیگیري براي تشخیص اینکه آیا اقدامات اصالحی مناسب انجام شده است یا خیر.

چنانچه یک حسابرسی پیش از تکمیل آن خاتمه داده شود و گزارش حسابرسی صادر نشود، حسابرسان   -6-5

  پیروي کنند. 4-49بایستی از رهنمود مندرج در بند 

ها یا رسان پس از صدور گزارش دریابند که شواهد کافی و مناسب براي پشتیبانی از یافتهچنانچه حساب  -7-5

ارکان راهبري، مسئوالن ذیربط در   هاي گزارش شده را ندارند، آنان بایستی بهگیرينتیجه

ها، کننده حسابرسیکننده یا الزامهاي درخواستحسابرسی و مسئوالن ذیربط سازمان مورد  واحد

هاي بدون پشتوانه، اتکا نکنند. چنانچه گزارش پیش از گیريها یا نتیجهیافته سانی کنند که آنان بهر  اطالع

رسانی حسابرسان در دسترس عموم قرار داده شده است، حسابرسان بایستی گزارش را  این در پایگاه اطالع

 صادر کنند. سپس حسابرسان رسانی بردارند و یک اعالمیه عمومی مبنی بر برداشت گزارش  از پایگاه اطالع

ها یا بایستی تعیین کنند که آیا اجراي کار حسابرسی بیشتر براي صدور مجدد گزارش با یافته

  هاي بازنگري شده، ضرورت دارد یا خیر.گیرينتیجه

  محتواي گزارش

  هاي حسابرسی را که دربرگیرنده موارد زیر است، تهیه کنند: حسابرسان بایستی گزارش  -8-5

  شناسی حسابرسی؛  اهداف، دامنه و روش )1(

  ها و پیشنهادها، در صورت لزوم؛گیريها، نتیجه) نتایج حسابرسی شامل یافته2(

  ) عبارتی درباره رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی توسط حسابرسان؛3(

  حسابرسی؛ و مورد هاي مسئوالن واحداي از دیدگاه) خالصه4(

  ماهیت هرگونه اطالعات محرمانه یا حساس که در گزارش انعکاس نیافته است.) در صورت امکان، 5(
www.hemattaraz.ir



 

78 
 

  شناسی اهداف، دامنه و روش

کار گرفته شده براي دستیابی  شناسی به حسابرسان بایستی شرحی از اهداف و دامنه حسابرسی، و روش  -9-5

عات را براي درك هدف کلی کنندگان گزارش، این اطالاین اهداف را در گزارش قرار دهند. استفاده به

حسابرسی، ماهیت و میزان کار حسابرسی انجام شده، مفهوم و دورنماي آنچه گزارش شده است و هرگونه 

  شناسی حسابرسی، نیاز دارند. با اهداف، دامنه و روش ارتباط اهمیت در محدودیت با

متفاوت باشد. حسابرسان بایستی اهداف هاي عملیاتی ممکن است بسیار اهداف حسابرسی براي حسابرسی  -10-5

جمله دلیل پذیرش کار توسط مؤسسه حسابرسی، هدف کلی حسابرسی شامل مفروضات مربوط، از

غرض در گزارش حسابرسی طرفانه و بیروشی شفاف، ویژه، بی  هاي حسابرسی را بهگیريحسابرسی و نتیجه

تري توسط ولی ممکن است اهداف کلی که اهداف حسابرسی محدود شده است بیان کنند. هنگامی

خارج از دامنه  هاکنندگان استنباط شود، بیان این مورد در گزارش حسابرسی که برخی موضوعاستفاده

  تواند از برداشت نادرست بالقوه جلوگیري کند.حسابرسی است، می

کنندگان استفاده که به يهايشامل موضوع حسابرسان بایستی دامنه کار اجرا شده و هرگونه محدودیت  -11-5

ها و پیشنهادهاي گیريها، نتیجهطوري که آنان بتوانند یافته احتمالی مربوط خواهد بود را تشریح کنند، به

اي معقول تفسیر نمایند. حسابرسان همچنین گونه مندرج در گزارش را بدون اینکه گمراه کننده باشد، به

هاي اطالعاتی یا موارد ی بر رویکرد حسابرسی را که از محدودیتاهمیت تحمیل بایستی هرگونه محدودیت با

  شود، گزارش کنند.اسناد یا افراد معین ناشی می نقض دامنه حسابرسی، شامل جلوگیري از دسترسی به

هاي گیريها و نتیجهاهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافته در تشریح کار اجرا شده براي دستیابی به  -12-5

، حسابرسان بایستی، در صورت امکان، ارتباط بین جامعه آماري و اقالم آزمون شده را تشریح گزارش شده

هاي جغرافیایی و دوره تحت پوشش را شناسایی نمایند؛ انواع و منابع شواهد را ها، مکانکنند؛ سازمان
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سان از کافی و مناسب اهمیت را بر مبناي ارزیابی کلی حسابر با یا ابهام گزارش کنند؛ و هرگونه محدودیت

  بودن شواهد، در مجموع، تشریح نمایند.

شناسی حسابرسی، بایستی با ذکر جزئیات کافی تشریح کنند که کار  حسابرسان در گزارشگري روش  -13-5

هاي تحلیلی، چگونه از اهداف حسابرسی، جمله شواهد گردآوري شده و روشحسابرسی انجام شده، از

هاي حسابرسی بدهد که کنندگان آگاه از گزارشاستفاده اي که این امکان را بهونهگ  کند، بهپشتیبانی می

که حسابرسان از منابع اطالعاتی اهداف حسابرسی را درك نمایند. هنگامی چگونگی دستیابی حسابرسان به

ز ارزیابی عنوان بخشی ا هاي اجرا شده را بهاند، ممکن است شرحی از روشگسترده یا متعدد استفاده کرده

عنوان شواهد حسابرسی ارائه دهند. حسابرسان  خود از کافی و مناسب بودن اطالعات استفاده شده به

کار  اي بههاي مقایسهآمده در انجام حسابرسی را شناسایی کنند؛ روش عمل اهمیت به بایستی مفروضات با

ها، اهمیت از یافته  اي باگونه گیري بهنهکه نموگرفته شده و معیارهاي استفاده شده را شرح دهند؛ و هنگامی

گیري را تشریح و بیان هاي نمونهکند، طراحی روشها یا پیشنهادهاي حسابرسان پشتیبانی میگیرينتیجه

نظر تعمیم داده  جامعه مورد تواند بهجمله اینکه آیا نتایج میکنند که چرا این طراحی انتخاب شده است، از

  شود یا خیر.

  هایافته گزارشگري

ها و شواهد کافی و مناسب براي پشتیبانی از یافته ،هاي حسابرسیدر گزارشبایستی حسابرسان   -14-5

روشنی تشریح شود، همانگونه که  ها بهاگر یافتهارائه کنند.  را اهداف حسابرسی با ي مرتبطهاگیرينتیجه

ی حسابرس مورد یا مسئوالن نظارتی واحد مدیریت مورد بحث قرار گرفته است، به 4-76تا  4-72در بندهاي 

طور  کند. چنانچه حسابرسان بتوانند اجزاي یک یافته را بهدر درك ضرورت انجام اقدام اصالحی کمک می

اهمیت باشد، آنان بایستی پیشنهادهایی را   کافی تشریح کنند، اگر این اجزا در رابطه با اهداف حسابرسی با

. اهداف حسابرسی بستگی دارد هر حال، میزان تشریح اجزاي یک یافته، به د. بهبراي اقدام اصالحی ارائه کنن
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یابند، اهداف حسابرسی دست می میزانی که حسابرسان به ها بهاي از یافتهبنابراین، یک یافته یا مجموعه

  شود.تکمیل می

کاپذیري یا اعتبار شواهد را ات هاي مربوط بهها یا ابهامهاي خود محدودیتحسابرسان بایستی در گزارش  -15-5

) 2اهمیت است و ( ها در رابطه با اهداف حسابرسی باگیريها و نتیجهیافته ) شواهد نسبت به1چنانچه (

ها ضرورت گیريها و نتیجهکنندگان گزارش درباره یافتهچنین افشایی براي پرهیز از گمراه کردن استفاده

مورد بحث قرار گرفت، حتی اگر حسابرسان در رابطه با کافی  4 گونه که در بخشدارد، تشریح کنند. همان

و مناسب بودن برخی شواهد اندکی ابهام داشته باشند، با این حال ممکن است تعیین کنند که در مجموع، 

ها یا ابهامها وجود دارد. حسابرسان باید محدودیتگیريها و نتیجهشواهد کافی و مناسب در رابطه با یافته

ها به عنوان ها یا ابهامها را عالوه بر تشریح آن محدودیتگیريها و نتیجهبا یافته باره شواهد مرتبطها در

این، این تشریح درك روشنی را  بر  بخشی از اهداف، دامنه و روش شناسی، تشریح کنند. عالوه

  کند.پذیرند، فراهم میکنندگان گزارش درباره مسئولیتی که حسابرسان درباره اطالعات می  استفاده به

هاي گزارش شده و میزان هاي خود را همراه با تشریح ماهیت و گستره موضوعحسابرسان بایستی یافته  -16-5

ها منتج شده است، ارائه کنند. براي اینکه خوانندگان گزارش جهت قضاوت این یافته اي که بهشده کار انجام

مبنایی داشته باشند، حسابرسان بایستی در صورت لزوم، موارد ها درباره پیامدها و گستردگی این یافته

تعداد موارد آزمون شده تعمیم دهند و نتایج را بر حسب ارزش پولی  جامعه آماري یا به شناسایی شده را به

هاي متناسب تعیین کنند. چنانچه نتایج قابل تعمیم نباشد، حسابرسان بایستی یا سایر کمیت

  اي مناسب محدود کنند.گونه ا بههاي خود رگیرينتیجه

خواننده  اي از سوابق موضوع را براي ارائه مفهوم کلی پیام و براي کمک بهحسابرسان ممکن است گزیده  -17-5

، ارائه کنند. حسابرسان هنگام گزارشگري 32شدههاي مطرحها و اهمیت موضوعمنظور درك یافته گزارش به

                                                             

ھا و عملیات؛ گزیده مناسبي از سوابق ممكن است شامل اطالعاتي در مورد چگونگي كار برنامھ - ٣٢
پولي، تأثیر، اھداف كلي و كار حسابرسي پیشین اگر با ھا و عملیات ( مانند مبالغ اھمیت برنامھ
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اهداف کار خود را افشا کنند و خوانندگان  اهمیت مربوط به هاي باقعیتدر مورد نتایج کار خود، بایستی وا

کنندگان آگاه را گمراه کند، نتایج را تواند استفادهرا از مواردي آگاه سازند که در صورت عدم افشا، می

  اهمیت را پنهان سازد. نادرست ارائه نماید یا اقدامات نادرست یا غیرقانونی با

اهمیت  هاي داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی باموجود در کنترل 33هايستی نارساییحسابرسان بای  -18-5

اهمیت که در رابطه با اهداف حسابرسی بیجز مواردي  به 34است، همه موارد تقلب، اعمال غیرقانونی

ارد سوءاستفاده هاي بالعوض و موهاي کمکنامهاهمیت از مفاد قراردادها یا موافقت باشد، موارد تخطی بامی

  1اهمیتی که روي داده است یا امکان دارد روي دهد را گزارش کنند. با

  هاي داخلیهاي کنترلنارسایی

هاي ) هرگونه نارسایی در کنترل2هاي داخلی و () دامنه کار خود در مورد کنترل1حسابرسان بایستی (  -19-5

اهمیت است را در گزارش   حسابرسی اجرا شده باداخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی و بر مبناي کار 

کنند که در هاي داخلی کشف میهایی را در کنترلحسابرسی درج کنند. هنگامی که حسابرسان نارسایی

ها را در گزارش درج کنند، یا آنها را اهمیت نیست، ممکن است آن نارسایی رابطه با اهداف حسابرسی با

ها با توجه رسانی کنند، مگر اینکه آن نارسایی حسابرسی اطالع مورد مسئوالن واحد طور مکتوب به به

ها از گزارش حسابرسی مجزا رسانی مکتوب نارسایی  چنانچه اطالعاهمیت باشد. ی و کیفی بیعوامل کم به

د رسانی مکتوب اشاره کنند. تعیین اینکه آیا بای آن اطالع است، حسابرسان بایستی در گزارش حسابرسی به

                                                             
ھاي واحد مورد حسابرسي، و شرحي از شرایط، ساختار سازماني موضوع مرتبط است)؛ شرحي از مسئولیت

 و مبناي قانوني برنامھ و عملیات باشد.

ھاي نترلھاي عملیاتي، ھنگامي نارسایي در كمطرح شد، در حسابرسي ۴-٢١ھمانگونھ كھ در بند  - ٣٣
داخلي وجود دارد كھ طراحي یا عملكرد یك كنترل موجب نشود مدیریت یا كاركنان، در شرایط عادي 

) تخطي از قوانین و مقرارت ٢ھاي موجود در اطالعات مالي یا عملیاتي، () تحریف١انجام وظایفشان: (
 كنند. ھاي اثربخشي یا كارآیي عملیات را بھ موقع پیشگیري یا كشف) نارسایي٣و (

اینكھ آیا یك عمل در واقع غیرقانوني است یا خیر، ممكن است بھ تشخیص نھایي توسط یك  - ٣٤
ھایي كھ حسابرسان را بھ استنتاجي رھنمون دادگاه یا سایر مراجع قضایي موكول شود. افشاي موضوع

بودن آن عمل كند كھ احتماالً یك عمل غیرقانوني روي داده است، تشخیص نھایي در مورد غیرقانوني 
 شود.محسوب نمي
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حسابرسی  مورد مسئوالن واحد  اهمیت است بههایی که در رابطه با اهداف حسابرسی بیایینارس

اي است. حسابرسان باید چنین با قضاوت حرفه رسانی گردد یا خیر و چگونه، یک موضوع مرتبط  اطالع

  هایی را مستند سازند.رسانی  اطالع

هاي شناسایی شده نتیجه برسند که نارسایی این هاي عملیاتی، حسابرسان ممکن است بهدر حسابرسی  -20-5

علت عملکرد نادرست برنامه یا  اهمیت است، به هاي داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی بادر کنترل

عنوان علت  هاي داخلی بهها، نارسایی کنترلگونه یافتهباشد. در گزارشگري اینحسابرسی می عملیات مورد

  شود.تشریح می

  هاي بالعوض و سوءاستفادههاي کمکنامهل غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتتقلب، اعما

این نتیجه برسند که تقلب، اعمال غیرقانونی،  هنگامی که حسابرسان بر اساس شواهد کافی و مناسب به  -21-5

همیت روي داده است یا ا با هاي بالعوض یا سوءاستفادههاي کمکنامهتخطی از مفاد قراردادها یا موافقت

  عنوان یک یافته گزارش کنند. امکان روي دادن آن وجود دارد، آنان بایستی موضوع را به

هاي بالعوض یا سوءاستفاده هاي کمکنامههنگامی که حسابرسان موارد تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت  -22-5

حسابرسی  مورد مسئوالن واحد طور مکتوب به بهها را کنند، آنان بایستی آن یافتهاهمیت را کشف میبی

ها در رابطه با اهداف حسابرسی، عوامل کمی و کیفی، یافته رسانی کنند، مگر اینکه با توجه به  اطالع

اهمیت باشد. تعیین اینکه آیا باید موارد تقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا بی

اهمیت است، وض یا سوءاستفاده که در رابطه با اهداف حسابرسی بیهاي بالعهاي کمکنامهموافقت

اي با قضاوت حرفه رسانی شود یا خیر و چگونه، یک موضوع مرتبط حسابرسی اطالع مورد مسئوالن واحد به

  هایی را مستند سازند.رسانی حسابرسان بایستی چنین اطالعحسابرسان است. 

هاي بالعوض یا هاي کمکنامهغیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتکه تقلب، اعمال هنگامی  -23-5

سوءاستفاده روي داده است یا امکان روي دادن آن وجود دارد، حسابرسان ممکن است با مقامات ذیصالح 
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خطر افتادن روند کار  یا مشاور قانونی درباره اینکه آیا گزارشگري عمومی چنین اطالعاتی موجب به

حسابرسان ممکن است گزارشگري عمومی خود را شود یا خیر، مشورت کنند. قاتی یا قانونی میتحقی

اندازد. براي نمونه، تنها اطالعاتی را گزارش کنند خطر نمی مواردي محدود کنند که روند کار آنان را به به

  که از پیش، بخشی از یک سند دولتی است.

  سازمانیناشخاص برو ها بهگزارشگري مستقیم یافته

هاي هاي کمکنامهحسابرسان بایستی موارد تقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت  -24-5

سازمانی گزارش اشخاص برون طور مستقیم به بالعوض یا سوءاستفاده آشکار یا احتمالی را در شرایط زیر، به

  کنند:

گزارش  ر انجام الزامات قانونی یا مقرراتی، نسبت بهحسابرسی د مورد هنگامی که مدیریت واحد  -الف

سازمانی تعیین شده در قانون و مقررات کوتاهی کند، حسابرسان اشخاص برون چنین اطالعاتی به

ی حسابرس مورد ارکان راهبري واحد گزارش چنین اطالعاتی را به بایستی نخست، کوتاهی نسبت به

ارکان  ابرسی باز هم این اطالعات را پس از اعالم بهحس مورد  رسانی کنند. چنانچه واحد  اطالع

شده گزارش نکرد، در آن هنگام سازمانی تعییناشخاص برون راهبري، در اولین فرصت ممکن به

  سازمانی تعیین شده گزارش کنند.افراد برون طور مستقیم به حسابرسان بایستی اطالعات را به

موقع و مناسب براي برخورد با موارد  در انجام اقدامات بهحسابرسی   مورد هنگامی که مدیریت واحد  -ب

هاي بالعوض یا هاي کمکنامهتقلب، اعمال غیرقانونی، تخطی از مفاد قراردادها یا موافقت

) 2اهمیت اسـت و ( ها باگیريها و نتیـجهیافتـه ) نسبت به1سـوءاستفاده آشـکار یا احتـمالی که (

کند، مستقیم یا غیرمستقیم از دولت دریافت شده است، کوتاهی می طور شامل وجوهی است که به

ارکان راهبري  موقع و مناسب را به حسابرسان بایستی نخست، کوتاهی مدیریت در انجام اقدامات به

موقع و مناسب  حسابرسی باز هم اقدامات به مورد حسابرسی گزارش کنند. چنانچه واحد مورد  واحد
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راهبري، انجام نداد، در آن هنگام ارکان  رسانی حسابرسان به ن پس از اطالعرا در اولین فرصت ممک

مراجع  موقع و مناسب را به حسابرسی در انجام اقدامات به مورد حسابرسان بایستی کوتاهی واحد

  ذیصالح گزارش کنند.

قیم چنین اطالعاتی ، افزون بر هرگونه الزامات قانونی، براي گزارش مست5-24شرح بند   گزارشگري به  -25-5

سازمانی است. حسابرسان بایستی این الزامات را رعایت کنند، حتی اگر آنان پیش از تکمیل اشخاص برون به

  گیري کرده یا برکنار شده باشند.حسابرسی از کار کناره

ید ادعاهاي منظور تأی سازمانی بهحسابرسان بایستی شواهد کافی و مناسب مانند تأییدیه از اشخاص برون  -26-5

هاي تأمین مالی نامههایی را بر طبق قوانین، مقررات و موافقتحسابرسی که چنین یافته مورد مدیریت واحد

توانند چنین کاري را انجام دهند، آنان بایستی گزارش کرده است، کسب کنند. هنگامی که حسابرسان نمی

  گزارش کنند. 5-24شرح مندرج در بند  طور مستقیم به چنین اطالعاتی را به

  

  هاگیرينتیجه

هاي حسابرسی گزارش کنند. ها را در صورت امکان بر مبناي اهداف و یافتهگیريحسابرسان بایستی نتیجه  -27-5

مبناي  هاي منطقی درباره برنامه برها نیست بلکه استنتاجاي از یافتههاي گزارش، صرفاً خالصهگیرينتیجه

ها کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه یافته هاي حسابرسان بهنکات قوت یافتههاي حسابرسان است. یافته

تر است ها هنگامی قويگیريها بستگی دارد. نتیجهگیريکار رفته براي تدوین نتیجه  و درستی منطق به

ام دضرورت انجام اق پیشنهادهاي حسابرسان بینجامد و استفاده کننده آگاه از گزارش را نسبت به که به

  الزم، متقاعد سازد.

  پیشنهادها
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هاي گزارش گیريها و نتیجهطریق یافته ها، عملیات و عملکرد ازهاي بهبود در برنامههنگامی که فرصت  -28-5

شده، شناسایی گردید، حسابرسان بایستی پیشنهادهایی را براي رفع اشکاالت شناسایی شده در جریان 

طور  عملیات، ارائه کنند. حسابرسان بایستی پیشنهادهایی را ارائه کنند که بهها و حسابرسی و بهبود برنامه

رفع علت اشکاالت شناسایی شده مربوط باشد و اقدامات  ها ناشی شود و بهگیريها و نتیجهمنطقی از یافته

  پیشنهادي را به روشنی بیان کنند.

شود. پیشنهادها هنگامی ها و عملیات دولت میمهپیشنهادهاي اثربخش موجب تشویق در بهبود اجراي برنا  -29-5

اشخاصی باشد که   گیري باشد و خطاب بهصرفه و قابل اندازه  اثربخش است که مشخص، عملی، مقرون به

  از اختیار عمل برخوردارند.

  گزارشگري رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی توسط حسابرسان

اند، آنان قابل اجرا در استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را رعایت کردههنگامی که حسابرسان تمام الزامات  -30-5

بایستی در گزارش حسابرسی عبارت زیر را که بیانگر بند تعدیل نشده رعایت استانداردهاي حسابرسی 

کار   اند، بهمنظور بیان اینکه حسابرسی را طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی اجرا کرده عملیاتی است به

  مالحظه شود). 1-13و  1-12یرند (بندهاي گ

این مؤسسه، حسابرسی را طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی انجام داده است. استانداردهاي مزبور "

ریزي و اجرا کند که شواهد کافی و مناسب کند که این مؤسسه، حسابرسی را چنان برنامهایجاب می

هاي این مؤسسه بر مبناي اهداف گیريها و نتیجهیافته منظور فراهم نمودن مبنایی معقول براي به

ها و دست آمده، مبنایی معقول براي یافته حسابرسی، کسب کند. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد به

  "کند.هاي این مؤسسه بر مبناي اهداف حسابرسی فراهم میگیرينتیجه

اند، استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را رعایت نکردههنگامی که حسابرسان تمام الزامات قابل اجراي   -31-5

بایستی بند تعدیل شده رعایت استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را در گزارش حسابرسی درج کنند و از 
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منظور  که به 5-30) عبارت مندرج در بند 1گـیرد: (میبندي استفاده کنند که یکی از موارد زیر را دربر

) عبارتی که حسابرسان استانداردهاي حسابرسی 2رعایت نشده، تعدیل شده است؛ یا (بیان استانداردهاي 

براي رهنمودهاي بیشتر در مورد بیان رعایت  1-13و  1-12اند (بندهاي عملیاتی را رعایت نکرده

  استانداردهاي حسابرسی عملیاتی مالحظه شود).

  یحسابرس مورد هاي مسئوالن ذیربط در واحدگزارشگري دیدگاه

نظر توسط مسئوالن هاي مندرج در آن براي بررسی و اعالمهمراه یافته نویس گزارش بهارائه پیش  -32-5

طرف کمک حسابرسی و دیگر افراد ذیربط، حسابرسان را در تهیه گزارشی منصفانه، کامل و بی مورد  واحد

ها و گیريها، نتیجها یافتهشود که نه تنهگزارشی منجر می هاي مسئوالن ذیربط بهکند. درج دیدگاهمی

حسابرسی و اقدامات  مورد هاي مسئوالن ذیربط واحدپیشنهادهاي حسابرسان، بلکه همچنین دیدگاه

شکل مکتوب ارجح است، اما  کند. دریافت توضیحات بهریزي شده از سوي آنان را ارائه میاصالحی برنامه

  باشد.توضیحات شفاهی نیز قابل پذیرش می

کنند، آنان حسابرسی توضیحات مکتوب دریافت می مورد که حسابرسان از مسئوالن ذیربط واحد میهنگا  -33-5

گزارش خود پیوست نمایند. هنگامی که مسئوالن  اي از آن را بهاي از توضیحات یا خالصهبایستی نسخه

اي از این هکنند، حسابرسان بایستی خالصحسابرسی تنها توضیحات شفاهی ارائه می مورد ذیربط واحد

مسئوالن ذیربط ارایه  اي از آن را براي بررسی درستی توضیحات بیان شده، بهتوضیحات را تهیه و نسخه

  کنند.

شکلی مناسب در گزارش درج کنند.  حسابرسان همچنین بایستی ارزیابی خود از توضیحات ارائه شده را به  -34-5

ت مکتوب و شفاهی خود در مورد گزارش، توضیحات حسابرسی افزون بر توضیحا مورد در مواردي که واحد

  کند، حسابرسان ممکن است دریافت چنین توضیحاتی را در گزارش افشا نمایند.فنی نیز ارائه می
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شواهد شفاهی ممکن است هنگامی مناسب باشد که براي نمونه، مهلت زمان گزارشگري   دستیابی به  -35-5

گان وجود داشته باشد؛ حسابرسان در سرتاسر اجراي کار کنندمشخصی براي تأمین نیازهاي استفاده

ها و حسابرسی داشته باشند و طرفین با یافته مورد حسابرسی، همکاري نزدیکی با مسئوالن ذیربط واحد

اهمیت  نویس گزارش، آشنا باشند؛ یا حسابرسان انتظار عدم توافق باتوضیحات مطرح شده در پیش

 هايها و پیشنهادهاي مندرج در گزارش یا مباحث مهم درباره موضوعگیرينتیجهها، با یافته ارتباط در

  مطرح شده در آن را نداشته باشند.

ها و پیشنهادهاي مندرج در گیريها، نتیجهحسابرسی با یافته مورد  هنگامی که توضیحات واحد  -36-5

ریزي شده با پیشنهادهاي الحی برنامهنویس گزارش ناسازگار یا متضاد است، یا هنگامی که اقدامات اصپیش

حسابرسی را ارزیابی کنند. اگر  مورد حسابرسان تناسب ندارد، حسابرسان بایستی اعتبار توضیحات واحد

حسابرسان با این توضیحات موافق نباشند، بایستی دالیل عدم موافقت خود را در گزارش شرح دهند. در 

شواهد کافی و مناسب تشخیص دهند، بایستی  تبر و متکی بهمتقابل، اگر حسابرسان این توضیحات را مع

  گزارش را تا حد الزم تعدیل کنند.

حسابرسی از ارایه توضیحات خودداري کند یا نتواند توضیحات را در دوره زمانی معقول  مورد چنانچه واحد  -37-5

حسابرسی صادر کنند.  دمور ارایه نماید، حسابرسان ممکن است گزارش را بدون دریافت توضیحات از واحد

حسابرسی توضیحات الزم را ارایه  مورد در این موارد، حسابرسان بایستی در گزارش اشاره کنند که واحد

  نکرده است.

  گزارشگري اطالعات محرمانه یا حساس

دلیل ماهیت محرمانه یا حساس اطالعات،  چنانچه افشاي عمومی برخی اطالعات ویژه ممنوع باشد یا به  -38-5

ز درج در گزارش مستثنی شده باشد، حسابرسان بایستی این موضوع را که برخی اطالعات حذف شده و ا

  دالیل یا سایر شرایطی را که حذف آن اطالعات را الزامی کرده است در گزارش افشا کنند.
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رات دولتی از موجب قوانین یا مقر اي دیگر بهگونهبندي شده باشد یا بهبرخی اطالعات ممکن است طبقه  -39-5

بندي افشاي عمومی منع شده باشد. در چنین شرایطی، حسابرسان ممکن است گزارشی جداگانه، طبقه

شده یا براي استفاده محدود که شامل چنین اطالعاتی است را صادر نمایند و گزارش را تنها بین افرادي 

  دریافت آن هستند. توزیع کنند که طبق قانون یا مقررات مجاز به

تواند مستثنی شدن برخی اطالعات هاي امنیت عمومی مربوط است نیز مینگرانی شرایط بیشتري که به  -40-5

ایمنی  از دسترسی عموم یا توزیع گسترده گزارش را توجیه کند. براي نمونه، ارایه جزئیات اطالعات مربوط به

اي که استفاده نادرست از القوهدلیل خسارات ب اي براي یک برنامه خاص، ممکن است بههاي رایانهسیستم

هاي قابل دسترس عموم مستثنی شود. در چنین تواند در پی داشته باشد، از گزارشاین اطالعات می

شرایطی، حسابرسان ممکن است یک گزارش حاوي اینگونه اطالعات براي استفاده محدود صادر کنند و 

قدام در مورد پیشنهادهاي حسابرسان را دارند. گزارش را تنها میان اشخاصی توزیع نمایند که مسئولیت ا

حسابرسان ممکن است در صورت لزوم، با مشاور حقوقی درباره هرگونه الزامات یا سایر شرایطی که ممکن 

  است حذف برخی اطالعات را الزامی کند، مشورت نمایند.

گیري ان را در هنگام تصمیممنافع عمومی گسترده در برنامه یا فعالیت مورد بررسی، حسابرس توجه به  -41-5

کند. هاي در دسترس عموم مستثنی شود یا خیر، کمک میدرباره اینکه آیا برخی اطالعات از گزارش

کند، حسابرسان بایستی ارزیابی کنند که آیا حذف هنگامی که شرایط، حذف برخی اطالعات را ایجاب می

  هاي نادرست یا غیرقانونی را پنهان کند یا خیر.یتتواند نتایج حسابرسی را تحریف یا فعالاین اطالعات می

شوند، حسابرسان بایستی اسناد دولتی می  هاي حسابرسی مشمول قوانین مربوط بههنگامی که مؤسسه  -42-5

بندي شده یا استفاده محدود، تأثیر هاي طبقهگزارش تعیین کنند آیا قوانین مربوط، بر قابلیت دسترسی

مدیریت و ارکان راهبري  رسانی به هاي اطالعتعیین کنند که آیا سایر روش گذارد یا خیر و نیزمی

تر خواهد بود یا خیر. براي نمونه، حسابرسان ممکن است اطالعات عمومی را حسابرسی مناسب مورد  واحد
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رسانی کنند. حسابرسان ممکن است با  طور شفاهی اطالع در یک گزارش مکتوب و اطالعات تفصیلی را به

  اسناد دولتی مشورت کنند. االجراي مربوط بهر حقوقی درباره قوانین الزممشاو

  هاتوزیع گزارش

ارتباط حسابرسان با سازمان  هاي تکمیل شده طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی بهتوزیع گزارش  -43-5

مل مواردي مورد حسابرسی و ماهیت اطالعات مندرج در گزارش بستگی دارد. چنانچه موضوع حسابرسی شا

باشد یا شامل اطالعات محرمانه یا حساس است، بندي شده میاست که از نظر مقاصد امنیتی طبقه

براي رهنمود بیشتر درباره  5-42تا  5-38حسابرسان ممکن است توزیع گزارش را محدود کنند (بنـدهاي 

گزارش را مستند کنند. توزیع محدود گزارش دیده شود). حسابرسان بایستی هرگونه محدودیت در توزیع 

هاي تکمیل شده طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را نشان مباحث زیر خطوط کلی توزیع گزارش

  دهد:می

هاي حسابرسی را میان هاي حسابرسی در واحدهاي مورد حسابرسی دولتی بایستی گزارشمؤسسه  -الف

هاي سازمانهاي نظارتی ذیربط یا حسابرسی و دستگاه مورد ارکان راهبري و مسئوالن ذیربط واحد

ها توزیع کنند. در صورت لزوم، حسابرسان بایستی کننده حسابرسییا درخواستکننده الزام

ها را میان سایر مقاماتی که اختیار نظارت قانونی دارند یا ممکن است مسئولیت هایی از گزارشنسخه

  شته باشند و سایر افراد مجاز، توزیع نمایند. ها و پیشنهادهاي حسابرسان را دااقدام در مورد یافته

هاي حسابرسی طرف قرارداد براي انجام حسابرسی طبق استانداردهاي حسابرسی عملیاتی مؤسسه  -ب

کنند. چنانچه مؤسسه توزیع گزارش را با سازمان طرف قرارداد روشن  هاي مربوط بهبایستی مسئولیت

این   گیرد، بایستی با طرف قرارداد حسابرسی بهعهده می حسابرسی طرف قرارداد، توزیع گزارش را بر

  ها، گزارش را دریافت خواهند کرد.توافق برسد که کدامیک از مسئوالن یا سازمان
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  پیوست 

  رهنمودهاي تکمیلی

  مقدمه

حسابرسان   رهنمود تکمیلی به منظور کمک دراجراي استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، هاي زیر بهقسمت  -1

جاي آن  کند، اما بهکند. این رهنمود الزامات بیشتري را مقرر نمیواحدهاي مورد حسابرسی ارایه میو 

هاي مختلف را براي حسابرسان تسهیل بخش قصد دارد اجراي استانداردهاي حسابرسی عملیاتی مندرج در

هرگونه خدمات حسابرسی تحت پوشش  کند. نخستین قسمت رهنمود تکمیلی ممکن است به

هاي بعدي، رهنمود تکمیلی استانداردهاي حسابرسی عملیاتی کمک کند. همانگونه که اشاره شد، قسمت

  کند.هاي ویژه استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ارایه میدر مورد بخش

  رهنمودهاي تکمیلی کلی

کند. تی بحث میهاي عملیاپیرامون استانداردهاي اجراي عملیات و گزارشگري حسابرسی 5و  4هاي بخش  -2

اهمیت، خطرهاي تقلب،  استفاده باهاي داخلی، سوءاهمیت موجود در کنترل هاي باشناسایی نارسایی

هاي بالعوض، هاي کمکنامهها یا موافقتاهمیت از مفاد قرارداد اقدامات غیرقانونی و موارد تخطی با

هاي ابرسان در شناسایی نارساییحس  هاي مهم حسابرسی عملیاتی است. مبحث زیر براي کمک بهجنبه

هاي خطر تقلب و همچنین در تعیین اینکه استفاده و نشانههاي داخلی، سوءاهمیت موجود در کنترل با

هاي بالعوض در رابطه با هاي کمکنامهها یا موافقتآیا اقدامات غیرقانونی و موارد تخطی از مفاد قرارداد

  ارایه شده است. اهمیت است یا خیر، اهداف حسابرسی با
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  هاي داخلیهاي کنترلهایی از نارسایینمونه

هاي شناسایی شده در استانداردهاي حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات گزارشگري نارسایی  -3

  مالحظه شود) . 5-20تا  5-18هاي داخلی است (بندهاي کنترل

  هاي داخلی است:کنترل هاي مربوط بههایی از نارساییموارد زیر نمونه  -4

هاي داخلی در سازمان، براي نمونه، جو حاکم بر سازمان و محیط کنترلی. کنترل توجه ناکافی به   –الف

تواند موجب شود حسابرسان هاي داخلی، میها در سایر اجزاي کنترلکنترل هاينارسایی

  هایی در محیط کنترلی وجود دارد؛گیري کنند که ضعفنتیجه

هاي داخلی یا ساختار گزارشگري عملکرد، یا کنترل اثر توسط ارکان راهبري نسبت بهبی نظارت   -ب

  اثر واحد موردحسابرسی ؛  راهبري کلی بی

اهمیت در نتایج عملکرد یا عملیات، پیشگیري یا  هاي باهاي کنترلی که از تحریفوجود سیستم   -پ

اهمیت در نتایج عملیات   شود، اصالحاتی بااي که بعداً الزم میگونه کند، بهآنها را کشف نمی

  انجام شود؛

اهمیت شناسایی شده توسط حسابرسان را  هاي باهاي کنترلی که تحریفوجود سیستم   -ت

هاي حاوي برآورد و قضاوت است که کند. این امر دربرگیرنده تحریفپیشگیري یا کشف نمی

بالقوه در مبالغ ثبت شده را شناسایی اهمیت  حسابرسان در مورد آنها تعدیالت و اصالحات با

  کنند؛می

حسابرسی، مانند  مورد اثربخش نبودن وظایف حسابرسی داخلی و ارزیابی برآورد خطر در واحد   -ث

یک سازمان بزرگ یا خیلی پیچیده، که در آن، چنین وظایفی براي عناصر نظارت یا برآورد خطر 

  اهمیت است؛ هاي داخلی، باکنترل
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  هر میزان در سطح مدیریت ارشد؛ موارد تقلب بهشناسایی   -ج

ه از اهمیتی ک  حسابرسی در ارزیابی تاثیر نارسایی با مورد کوتاهی مدیریت یا ارکان راهبري واحد  -چ

الح اص  این نتیجه که نیاز به  رسانی شده است و یا اصالح آن، یا رسیدن به آنان اطالع پیش به

  ندارد؛

  ها؛فظت از داراییهاي ناکافی براي محاکنترل  -ح

منظور  هاي داخلی توسط افراد داراي اختیار بهانگاشتن عمدي کنترلشواهد نادیده  -خ

  اهداف کلی سیستم؛  رساندن به آسیب

تخطی از قوانین، مقررات،  تواند بههاي داخلی که میهایی در طراحی یا اجراي کنترلنارسایی   -د

اهمیت   استفاده داراي تاثیر مستقیم و بارد تقلب یاسوءهاي بالعوض، مواها یا کمکمفاد قرارداد

  هاي مالی و هدف حسابرسی بینجامد؛بر صورت

هاي اطالعاتی که سیستم اطالعاتی را از هاي عمومی و کاربردي سیستمطراحی ناکافی کنترل  -ذ

جاري،  فراهم نمودن اطالعات کامل، درست و سازگار با اهداف گزارشگري عملکرد و سایر الزامات

  کند؛پیشگیري 

 هايهاي عمومی سیستمناتوانی کنترل کاربردي ناشی از نارسایی در طراحی یا اجراي کنترل  -ر

  اطالعاتی است؛ و

اي و آموزش الزم براي انجام وظایف محوله را وجود کارکنان یا مدیریتی که صالحیت حرفه  -ز

  ندارند.
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  استفادههایی از سوءنمونه

اهمیت و  استفاده باهاي سوءاستانداردهاي حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزاماتی براي برخورد با نشانه  -5

تا  5-21و 4-34، 4-33اهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی است (بندهاي  با استفادهگزارشگري سوء

  مالحظه شود). 23-5

  استفاده است:هایی از سوءنهها و شرایط موجود، نموواقعیت موارد زیر، با توجه به  -6

  ایجاد اضافه کاري غیرضروري؛ -الف

  درخواست از کارکنان براي انجام کارهاي شخصی یا انجام کارهایی براي سرپرست یا مدیر؛  -ب

منظور انتفاع شخصی   حسابرسی به مورد استفاده نادرست مسئوالن از جایگاه خود در واحد  -پ

عنوان  طرف و آگاه از اطالعات مربوط، بهتوسط شخص ثالث بیتواند (شامل اقداماتی که می

حسابرسی یا خویشاوندان و  مورد انتفاع نادرست در جهت منافع مالی شخصی مسئوالن واحد

عنوان مسئول، مدیر،  حسابرسی به مورد نزدیکان آنان، شریک ارشد، سازمانی که مسئوالن واحد

دهند، یا سازمانی که مسئوالن ارایه میآنان خدمت  هیئت امنا، یا کارمند، به

  حسابرسی در حال مذاکره با آن براي استخدام در آینده هستند، تصور شود)؛ مورد  واحد

ضروري   طور غیر به هاي مسافرتی موجود یابا سیاست ایجاد امکانات مسافرتی که مغایر  -ت

  هزینه است؛ و  معمول یا پر غیر

معمول  ضروري غیر  طور غیر هاي موجود یا بهبا سیاست ه مغایرعقد قراردادهاي خرید و فروش ک  -ث

  هزینه است . و پر
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  هاي خطرتقلبهایی از نشانهنمونه

 4-30برآورد خطر تقلب است (بندهاي استانداردهاي حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات مربوط به  -7

  مالحظه شود). 5-23تا  5-21و  4-32تا

  هایی مانند موارد زیر، ممکن است بیانگر خطر باالیی از تقلب باشد:وضعیتدر برخی شرایط،   -8

اي یا هاي اقتصادي، برنامهطریق وضعیت حسابرسی از  مورد ثبات، تداوم یا بودجه مالی واحد   -الف

  شود؛حسابرسی تهدید می مورد عملیاتی واحد

  کند؛اب تقلب فراهم میهایی را براي ارتکحسابرسی، فرصت  مورد ماهیت عملیات واحد  -ب

  ها، قوانین و مقررات کافی نیست؛نظارت مدیریت براي رعایت سیاست  -پ

  ساختار سازمانی، ناپایدار یا بیش از اندازه پیچیده است؛  -ت

  رسانی و/یا پشتیبانی در مورد استانداردهاي اخالقی توسط مدیریت وجود ندارد؛  اطالع  -ث

  اهمیت دارد؛ گیریهاي با معمول در تصمیم  الي خطر غیرپذیرش سطوح با  مدیریت تمایل به  -ج

استفاده هاي پیشین درارتباط با تقلب، اتالف منابع، سوءاي از ناشایستگی، مانند موضوعپیشینه  -چ

هاي هایی از فعالیتهاي پیشین با یافتهها یا بازرسیبرانگیز، یا حسابرسیهاي پرسشو اقدام

  ود دارد؛پرسش برانگیز یا مجرمانه وج

  هاي عملیاتی، گسترش نیافته یا منسوخ شده است؛ها و روشسیاست  -ح

  مستندسازي اقالم کلیدي، ناقص است یا وجود ندارد؛  -خ

  ها وجود ندارد؛هاي پاسخگویی یا محافظت در مورد داراییرویه  -د

  ها نامناسب است؛پرداخت  -ذ
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  کننده است؛اطالعات، جعلی یا گمراه  -ر

منظور  هاي زیاد و غیرمتعارف در هر ردیف بودجه با مبالغ باقی مانده در پایان سال، بههزینه  -ز

  استفاده کامل از کل وجوه قابل دسترس وجود دارد؛ و

هاي واحد یا الگوها و روندهاي غیرمعمول در انعقاد قرارداد، کارپردازي، تحصیل و سایر فعالیت  -ژ

  دارد.برنامه مورد حسابرسی وجود 

  

  

  

هاي بالعوض در رابطه با هاي کمکنامهتعیین اینکه آیا قوانین، مقررات یا مفاد قراردادها یا موافقت

  اهمیت است یا خیر اهداف حسابرسی با

استانداردهاي حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزاماتی براي تعیین این امر است که آیا مفاد قوانین، مقررات   -9

اهمیت است یا خیر  هاي بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی باهاي کمکنامهموافقت ها یایا قرارداد

  مالحظه شود). 4-29و  4-28(بندهاي 

هاي بالعوض هاي کمکنامهها یا موافقتهاي دولت مشمول بسیاري از قوانین، مقررات و مفاد قراردادبرنامه  -10

هاي اهداف مزبور، تفاوت ه با اهداف حسابرسی،بسته بهها دررابطاست. بااین حال، اهمیت این برنامه

اي دارد. حسابرسان ممکن است رویکرد زیر را در ارزیابی اینکه آیا مفاد قوانین، مقررات یا قراردادها گسترده

اهمیت است یا خیر، سودمند  هاي بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی باهاي کمکنامهیا موافقت

  تشخیص دهند:
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هاي ویژه برنامه مورد حسابرسی (شامل هایی پیرامون جنبهبیان هر هدف حسابرسی برحسب پرسش -الف

  آمدها)؛ها و پیها، عملیات برنامه، ستاندههاي داخلی، دادههدف کلی و مقاصد، کنترل

طور  هاي بالعوض که بههاي کمکنامهها یا موافقتشناسایی قوانین، مقررات و مفاد قرارداد  -ب

  هاي ویژه برنامه در رابطه با اهداف حسابرسی ارتباط دارد؛ وجنبه ستقیم بهم

هاي نامهها یا موافقتتعیین اینکه آیا چنانچه موارد تخطی از قوانین، مقررات یا مفاد قرارداد   -پ

اهمیت بر اهداف حسابرسی یا  اي باگونه تواند بههاي بالعوض روي دهد، این امر میکمک

تواند هاي حسابرسان تاثیرگذار باشد یا خیر. اگر اهداف یا نتایج حسابرسی میيگیرنتیجه

ها اهمیت تحت تاثیر قرار گیرد، آنگاه احتمال دارد آن قوانین، مقررات و مفاد قرارداد اي باگونه به

  اهمیت باشد. اهداف حسابرسی با هاي بالعوض نسبت بههاي کمکنامهیا موافقت

حسابرسی در موارد  مورد ممکن است با مشاور حقوقی خود یا مشاور حقوقی مدیریت، واحدحسابرسان   -11

هاي ) طراحی آزمون2اهمیت است،         ( ) تعیین قوانین و مقرراتی که در رابطه بااهداف حسابرسی با1(

نین ممکن است ها، مشورت کنند. حسابرسان همچ) ارزیابی نتایج آن آزمون3رعایت قوانین و مقررات، یا (

هاي بالعوض را ملزم هاي کمکنامهها یا موافقتهنگامی که اهداف حسابرسی، آزمون رعایت مفاد قرارداد

حسابرسی مشورت کنند. بسته  مورد کند، با مشاور حقوقی خود یا مشاور قانونی مدیریت واحدمی

نان جمله کارک، با دیگران، ازاطالعات الزم شرایط حسابرسی، حسابرسان ممکن است جهت دستیابی به به

اي کننده خدمات حرفههاي حسابرسی یا واحدهاي دولتی ارایهواحد بازرسی، سایر موسسه

  هاي داراي اختیار براي اجراي قوانین مربوط، مشورت کنند.حسابرسی یا مقام مورد واحد به

  1اطالعاتی براي هماهنگی با بخش 

نداردهاي حسابرسی عملیاتی و نقش حسابرسی در پاسخگویی دولتی درباره استفاده و کاربرد استا 1بخش  -1-1

هاي مورد حسابرسی نیز در پاسخگویی دولت نقش دارند. کند. ارکان راهبري ومدیریت سازمانبحث می
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هاي دیگران در پاسخگویی ارایه شده است. این حسابرسان در شناخت نقش مبحث زیر براي کمک به

 اي در مورد قوانین، مقررات و رهنمودهایی است که بهالعات پیشینهقسمت همچنین دربرگیرنده اط
کند. این اطالعات براي استقرار استانداردهاي کارگیري استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ملزم می

  حسابرسی عملیاتی در رابطه با پاسخگویی کلی دولت فراهم شده است.

  

  

  کند.کارگیري استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ملزم می قوانین، مقررات و رهنمودهایی که به

کارگیري  ها اغلب بههاي بالعوض یا سیاستهاي کمکنامهقوانین، مقررات، قراردادها، موافقت  -2-1

  مالحظه شود). 1-4کند (بند استانداردهاي حسابرسی عملیاتی را ملزم می

  یحسابرسی در پاسخگوی مورد نقش ارکان راهبري واحد

ارکان راهبري   هاي منطبق با استانداردهاي حسابرسی عملیاتی، بهحسابرسان در جریان اجراي حسابرسی  -3-1

  مالحظه شود). 4-49تا  4-46کنند (بندهاي رسانی می حسابرسی اطالع مورد  واحد

با  طحسابرسی وظیفه نظارت بر هدایت راهبردي آن واحد و تعهدات مرتب مورد ارکان راهبري واحد  -4-1

پاسخگویی آن را برعهده دارند. این امر دربرگیرنده نظارت بر موضوع اصلی یا برنامه مورد حسابرسی شامل 

هاي داخلی مربوط است. همچنین ممکن است در برخی واحدهاي تحت پوشش استانداردهاي کنترل

برخی واحدهاي حسابرسی باشند. در  مورد  حسابرسی عملیاتی، ارکان راهبري، بخشی از مدیریت واحد

مورد حسابرسی، اشخاص متعددي شامل نهادهاي نظارتی، اعضا یا کارکنان مراجع قانونی، اعضاي هیئت 

هاي حسابرسی، یا طرفین قرارداد حسابرسی ممکن است مسئولیت ارکان راهبري واحدها مدیره، کمیته

  عهده داشته باشند. را به
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روشنی  هاي دولتی بسیار متفاوت است، ممکن است همیشه بهچون ساختارهاي راهبري واحدها و سازمان  -5-1

هایی، عهده چه افرادي است. در چنین موقعیتمشخص نباشد که وظایف اصلی ارکان راهبري بر

اهداف   حسابرسان ساختار سازمانی را براي هدایت و کنترل عملیات جهت دستیابی به

همچنین دربرگیرنده این است که واحد دولتی چگونه  کنند. این ارزیابیحسابرسی، ارزیابی می مورد  واحد

  کند.براي کارکنان مدیریت خود، اختیارات را واگذار و پاسخگویی را برقرار می

  نقش مدیریت در پاسخگویی 

 1-2شرح زیر را برعهده دارند (بند هاي اساسی بهمدیران دولتی براي انجام وظایف دولت، مسئولیت  -6-1

  مالحظه شود) :

طور قانونی، اثربخش، کارآ، اقتصادي، اخالقی و عادالنه براي دستیابی  استفاده از منابع دولتی به  -الف

  ؛35هدف کلی که براي آن منابع فراهم یا برنامه تعیین شده است به

حسابرسی و مدیران آن،  مورد رعایت قوانین و مقررات مربوط (شامل شناسایی الزاماتی که واحد  -ب

  آنها را برعهده دارند)؛مسئولیت رعایت 

  رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ هاي طراحی شده براي دستیابی بهاجراي سیستم  -پ

مقاصد و اهداف   اطمینان از دستیابی به هاي داخلی اثربخش براي کمک بهاستقرار و حفظ کنترل  -ت

ازمنابع؛ پیروي از  طور کارآ، اقتصادي، اثربخش و منصفانه و حفاظت  مناسب؛ استفاده از منابع به

  قوانین و مقررات؛ اطمینان از اتکاپذیري اطالعات مدیریت و مالی و گزارش درست آن؛

                                                             
 شود.این مسئولیت شامل همه منابع مالی و فیزیکی و همچنین منابع اطالعاتی می - 35
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منظور تشریح   عموم به  افراد ناظر بر اقدامات آنان و به هاي مناسب بهفراهم ساختن گزارش  -ث

ولت و نتایج این هاي دکار گرفته شده در اجراي برنامه پاسخگویی در مورد منابع و اختیارات به

  ها؛برنامه

گونه ها و پیشنهادهاي حسابرسان و برقراري و حفظ فرآیندي جهت ردیابی اینپیگیري یافته  -ج

  ها و پیشنهادها؛یافته

ها شامل حصول اطمینان هاي اداري مناسب هنگام انعقاد قرارداد براي حسابرسیپیروي از روش  -چ

  اجراي قرارداد وجود دارد؛ وهایی براي نظارت بر از اینکه روش

موقع و مناسب براي اصالح موارد تقلب، اعمال غیرقانونی، موارد تخطی از مفاد  انجام اقدامات به  -ح

استفاده که حسابرسان درمورد آن گزارش هاي بالعوض یا سوءهاي کمکنامهقراردادها یا موافقت

  کنند.می

  3اطالعاتی براي هماهنگی با بخش 

طبق استانداردهاي حسابرسی  االجرا در اجراي حسابرسیدرباره استانداردهاي عمومی الزم 3بخش   -1-3

  کند.عملیاتی بحث می

  سیستم کنترل کیفیت

کند. رهنمود تکمیلی زیر درباره اجزاي سیستم کنترل کیفیت یک موسسه حسابرسی بحث می 3بخش   -2-3

هایی در سیستم ها و رویهر استقرار سیاستهاي حسابرسی دحسابرسان و موسسه منظور کمک به به

) اجرا، مستندسازي 1، ارایه شده است: (3-32کنترل کیفیت خود براي پیگیري موارد مندرج در ذیل بند 

  ) نظارت بر کیفیت.2و گزارشگري خدمات حسابرسی و (
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راي استانداردهاي حسابرسی عملیاتی درمورد انجام، مستندسازي وگزارشگري حسابرسی ب -الف

کند که سیستم تصریح می 3ارائه شده است. بخش  5و  4هاي هاي عملیاتی در بخشحسابرسی

هاي طراحی شده جهت فراهم کردن اطمینان معقول ها و روشکنترل کیفیت دربرگیرنده سیاست

ها طبق الزامات استانداردهاي ها و صدور گزارشهاي حسابرسی است که حسابرسیبراي موسسه

ها هایی از این گونه سیاستمالحظه شود). نمونه 3-31شود (بند قانون و مقررات انجام می اي وحرفه

  باشد:شرح زیر می ها بهو روش

اعضاي گروه براي شناخت کافی از اهداف کار خود و  رسانی به فراهم کردن اطالع  -1
  اي الزم االجرا؛استانداردهاي حرفه

  ریزي و سرپرستی حسابرسی؛برنامه  -2

  مستندسازي مناسب از کار اجرا شده؛  -3

آمده، و مستندات و گزارش حسابرسی  عمل اهمیت به هاي بابررسی کار اجرا شده، قضاوت  -4
  مربوط؛

بررسی استقالل و صالحیت هریک از کارشناسان یا طرف قراردادهاي برون سازمانی و   -5
  همچنین بررسی دامنه و کیفیت کار آنان؛

هایی براي حل و فصل مسائل دشوار و پیچیده یا موارد عدم توافق میان اعضاي گروه، روش   -6
  جمله کارشناسان؛از

  ها؛ و نویس گزارشحسابرسی در مورد پیش مورد دریافت و بررسی توضیحات واحد  -7

ي ادست آمده و طبق الزامات استانداردهاي حرفه گزارشگري پشتیبانی شده توسط شواهد به  -8
  االجرا. و قوانین و مقررات الزم

منظور فراهم نمودن اطمینان معقول  باشد که بهها مینظارت، ارزیابی مستمر و ادواري حسابرسی  -ب

با سیستم کنترل  هاي مرتبطها و روشبراي مدیریت موسسه حسابرسی در این باره است که سیاست

مالحظه  3-32شود (بند ج طور اثربخش اجرا می اي مناسب طراحی شده و در عمل بهگونه کیفیت به

  شود).
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  هاي حسابرسی در اجرا و استمرار نظارت بر کیفیت آنها ارایه شده است:موسسه  رهنمود زیر براي کمک به

نظارت هنگامی اثربخشی بیشتري دارد که توسط افرادي انجام شود که مسئولیتی در مورد  چه کسی:   -1

ارد (براي نمونه، در مورد خدمات خاص یا فرآیندهاي متمرکز شده خاص). فعالیت خاص مورد نظارت ند

صالحیت و  اند، در مجموع بهیک یا چند نفر از کارکنانی که براي مسئولیت فرآیند نظارت تعیین شده

اختیار کافی و مناسب در موسسه حسابرسی براي برعهده گرفتن این مسئولیت نیاز دارند. عموماً یک یا 

هاي معمول در هر یک از کارهاي حسابرسی دهند، از سرپرستیاز کارکنانی که نظارت را انجام میچند نفر 

  مجزا هستند.

هاي نظارتی براساس شرایط موسسه حسابرسی در توانمندي ارزیابی رعایت میزان روشچه میزان:   -2

رسی، متفاوت است. هاي کنترل کیفیت موسسه حسابها و روشاي مربوط و سیاستاستانداردهاي حرفه

  شرح زیر است: هاي نظارت خاص بههایی از روشنمونه

  آزمون سوابق اداري و کارگزینی انتخاب شده در رابطه با کنترل کیفیت؛  -الف

  هاي حسابرسی انتخاب شده؛بررسی مستندات و گزارش  -ب

  اي کاربردي و مناسب)؛گونه گفتگو با کارکنان موسسه حسابرسی (به  -پ

طور ساالنه)،  کم بهشکل مکتوب (دست هاي نظارتی بههاي حاصل از روشتلخیص ادواري یافته  -ت

  هایی که بیانگر ضرورت اقدامات اصالحی است؛و بررسی روشمند علل یافته

هاي خاص با حسابرسی ارتباط  تعیین هرگونه اقدام اصالحی یا بهبودهایی که ضرورت دارد در  -ث

  هاي کنترل کیفیت موسسه حسابرسی اجرا شود؛و روش هابررسی شده یا سیاست

هاي مدیریت ذیربط موسسه حسابرسی همراه با پیگیري  هاي شناسایی شده بهرسانی یافته  اطالع  -ج

  بعدي؛ و 
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کند آیا طریق کارکنان مدیریت ذیربط در موسسه حسابرسی که تعیین می ها ازبررسی یافته  -چ

موقع انجام شده است یا  ضروري در سیستم کنترل کیفیت، بههاي الزم، شامل تعدیالت اقدام

  خیر.

بررسی سوابق اداري و کارگزینی انتخاب شده در بررسی سوابق اداري و کارگزینی انتخاب شده:    -3

  هاي زیر باشد:رابطه با کنترل کیفیت، ممکن است دربرگیرنده آزمون

  استقالل؛ هاي مربوط بهها و روشرعایت سیاست  -الف

  اي مستمر شامل آموزش کارکنان؛هاي ارتقاي حرفهرعایت سیاست  -ب

کارگیري  با استخدام و تعیین حقوق و مزایاي کارکنان واجد شرایط، شامل به هاي مرتبطروش  -پ

  کارشناسان یا مشاوران، در هنگام نیاز؛

  با ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارکنان؛  هاي مرتبطروش  -ت

  با شروع، پذیرش و تداوم خدمات حسابرسی؛  هاي مرتبطروش  -ث

هاي کنترل کیفیت و اجراي این ها و روششناخت کارکنان موسسه حسابرسی از سیاست  -ج

  ها؛ وها و روشسیاست

  هاي خود.ها و روشسازي سیاستفرآیند موسسه حسابرسی براي بهنگام  -چ

ن ارزیابی است که آیا موسسه حسابرسی، هاي نظارتی دربرگیرنده ايروشهاي پیشین: پیگیري یافته  -4

ها و پیشنهادها را هاي اصالحی الزم براي پیگیري یافتهپیشگان پیشین، اقدام پس از نظارت و بررسی هم

عنوان بخشی از برآورد خطر  با کار نظارت، این اطالعات را به انجام داده است یا خیر. کارکنان مرتبط

نترل کیفیت موسسه حسابرسی و تعیین ماهیت، زمانبندي اجرا و طراحی و اجراي سیستم ک مربوط به

  برند.کار می هاي نظارتی، بهمیزان روش
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هاي کنترل کیفیت خود را در گزارشی موسسه حسابرسی نتایج نظارت بر سیستمگزارش مکتوب:   -5

مناسب را انجام  کند که موسسه حسابرسی مجاب شود تا در موارد الزم، اقدامات سریع ومکتوب اعالم می

  شرح زیر است: دهد. اطالعات مندرج در این گزارش به

  هاي نظارتی اجرا شده؛تشریح روش  -الف

  هاي نظارتی؛ ودست آمده از روش  نتایج به  -ب

اهمیت و   هاي باهاي تکراري، روشمند یا سایر نارساییدر موارد مقتضی، شرحی از نارسایی  -پ

  ها.و فصل آن نارسایی هاي انجام شده براي حلاقدام

ان پیشگ بحث شد، موسسه حسابرسی مستقل بایستی آخرین گزارش بررسی هم 3-61همانگونه که دربند  -3-3

سازي، شامل این الزامات شفاف هایی از چگونگی دستیابی بهخود را در دسترس همگان قرار دهد. نمونه

سانی برون سازمانی یا در یک پرونده قابل ر پیشگان در یک پایگاه اطالع قراردادن گزارش بررسی هم

پیشگان، موسسه حسابرسی  درك همگان از گزارش بررسی هم دسترس براي همگان است. براي کمک به

پیشگان و چگونگی اجراي آن در موسسه خود را نیز  همچنین ممکن است شرحی از فرآیند بررسی هم

هاي حسابرسی کند که موسسهطالعات بیشتر را ارایه میهایی از ادر آن پایگاه قرار دهد. موارد زیر نمونه

  پیشگان، در پایگاه قرار دهند: شناخت کاربران از معناي گزارش بررسی هم ممکن است براي کمک به

  پیشگان؛ تبیین فرآیند بررسی هم  -الف

  تشریح سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی؛  -ب

  هاي حسابرسی شده؛ وکار سازمانپیشگان بر  تبیین ارتباط نتایج بررسی هم  -پ

پیشگان تعدیل شده است، شرحی از برنامه موسسه حسابرسی بررسی چنانچه گزارش بررسی هم  -ث

  هاي کیفیت و وضعیت موارد بهبود.شده براي بهبود کنترل
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  4اطالعاتی براي هماهنگی با بخش 

کند. استفاده از شواهد عملیاتی بحث میهاي در مورد استانداردهاي اجراي عملیات در حسابرسی 4بخش  -1-4

ها، منظور پشتیبانی از مبنایی درست براي ارایه یافته بر اهداف حسابرسی به  کافی و مناسب مبتنی

ها و پیشنهادها، از مفروضات اساسی حسابرسی عملیاتی است. بحث زیر براي کمک گیرينتیجه

رزیابی مناسب بودن شواهد در رابطه با اهداف حسابرسان در شناسایی انواع گوناگون شواهد و ا به

  حسابرسی، ارایه شده است.

  انواع شواهد

بندي شود. عینی، مستند یا شفاهی، تقسیم شواهد ممکن است برحسب شکل و چگونگی گردآوري آن، به  -2-4

دست  به ها یا رویدادها، توسط حسابرسانطریق بازرسی یا مشاهده مستقیم افراد، دارایی شواهد عینی از

ها، تصاویر ویدیویی، اشکال ها، عکساي از یادداشتشکل خالصه آید. چنین شواهدي ممکن است بهمی

شکل اطالعات از پیش   هاي عینی، مستند شود. شواهد مستند بهها یا نمونهترسیمی، نمودارها، نقشه

حات گسترده، خالصه اطالعات ها، صفحسابها، قراردادها، سوابق حسابداري، صورتموجود، مانند نامه

شکل الکترونیکی و اطالعات مدیریت در رابطه   هاي داده، اطالعات ذخیره شده بهدست آمده از پایگاه به

هاي ها، گروهوجو، مصاحبهطریق پرس آید. شواهد شفاهی ازدست می حسابرسی، به مورد با عملکرد واحد

آید. حسابرسان اغلب ازفرآیندهاي تحلیلی دست می ها بهپرسشنامههاي همگانی یا اندیشیتمرکز، هم

هاي منطقی براي تحلیل هرگونه ها، تجزیه اطالعات برحسب اجزاي آن و استداللشامل محاسبات، مقایسه

کنند منظور تعیین اینکه آیا آن شواهد کافی و مناسب است یاخیر، استفاده می شواهد گردآوري شده به

مالحظه شود). نقاط قوت و ضعف  4-66و  4-59کافی و مناسب بودن، بندهاي  یف مربوط به(براي تعار

با اهداف حسابرسی،   اي مرتبطآن و قضاوت حرفه ها و شرایط مربوط بهواقعیت هر یک از انواع شواهد به

  بستگی دارد.
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  با اهداف حسابرسی ارتباط مناسب بودن شواهد در

گذار بر میزان اطمینان در رابطه با حسابرسی عملیاتی، مناسب بودن شواهد یکی از عوامل اصلی تاثیر  -3-4

  با اهداف حسابرسی است. براي نمونه: ارتباط در

اهداف حسابرسی امکان دارد بر بررسی نتایج کمی خاصی تمرکز یابد که توسط   -الف

حتمال دارد هاي حسابرسی اهایی، روشحسابرسی ارایه شده است. در چنین وضعیت مورد  واحد

شواهدي در رابطه با درستی مبالغ خاص مورد تردید، تمرکز یابد. این کار ممکن  بر دستیابی به

  گیري آماري باشد.است دربرگیرنده استفاده از نمونه

اهداف حسابرسی امکان دارد بر اجراي برنامه یا فعالیتی خاص در سازمان مورد حسابرسی تمرکز   -ب

اهداف حسابرسی، با  منظور دستیابی به  یی، حسابرس ممکن است بههایابد. در چنین وضعیت

حسابرسی تهیه شده است. حسابرس ممکن است  مورد اطالعاتی مواجه شود که توسط واحد

  آزمون کیفیت اطالعات را از هر دو جنبه اعتبار و اتکاپذیري آن ضروري تشخیص دهد.

تر استفاده داشته باشد که براي اهداف مهماهداف حسابرسی امکان دارد بر اطالعاتی تمرکز   -پ

آید که عموماً مناسب تشخیص داده شده است. براي نمونه، دست می شود و از منابعی بهمی

هاي دولتی در مورد تورم یا دیگر اطالعات مشابهی آمارهاي اقتصادي منتشر شده توسط سازمان

هترین اطالعات قابل دسترس باشد. شود، ممکن است بهاي ذیصالح منتشر میکه توسط سازمان

منظور تایید اطالعات، براي حسابرسان عملی  هایی بهدر چنین مواردي، ممکن است اجراي روش

اي بر اساس ماهیت اطالعات، کاربرد یا ها مستلزم اعمال قضاوت حرفهیا الزم نباشد. این تصمیم

  حسابرسی است .کارگیري آنها در  پذیرش همگانی آن اطالعات و چگونگی به

ها زنی بین وظایف گوناگون دولت یا سازمانها یا محکاهداف حسابرسی امکان دارد بر مقایسه  -ت

هاي متفاوت آمدهاي تصمیمتحلیل پیویژه براي  ها بهتاکید داشته باشد. اینگونه حسابرسی
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که تایید جزئیات  هاي عمومی، سودمند است. در اینگونه موارد، در جاییگذاريبا سیاست مرتبط

هایی مانند آمارهاي اطالعات زیربناي آمارها، عملی نیست، حسابرسان ممکن است تحلیل

هاي مختلف یا تغییرات عملکرد در طی زمان را انجام دهند. افشاي روشن اي دستگاهمقایسه

ت، احتماالً اي، ارزیابی یا تایید شده اسپیرامون اینکه چه میزان از اطالعات یا آمارهاي مقایسه

  کنندگان گزارش ضرورت خواهد داشت.استفاده براي ارایه شواهد مناسب به

هاي ارایه شده توسط بر داده اهداف حسابرسی امکان دارد بر روند اطالعات مبتنی  -ث

استفاده از  حسابرسی، تمرکز یابد. درچنین وضعیتی، حسابرسان ممکن است با مورد  واحد

ها یا فرآیندهاي هاي زیربنایی، همراه با آگاهی و شناخت از سیستمداده هاي تحلیلی کلی ازآزمون

  مورد استفاده در تهیه اطالعات، شواهد را ارزیابی کنند.

ها، استفاده از اطالعات گردآوري یا خودبازگوشده توسط سازمان اهداف حسابرسی امکان دارد با  -ج

مرکز یابد. در چنین مواردي، ممکن است و مقطعی ت هاي جدیدبر شناخت حسابرسان از موضوع

همراه دیگر اطالعات   براي حسابرسان مفید باشد که تناسب کلی اطالعات گردآوري شده را به

هاي بازرسی کل یا قابل دسترس درباره برنامه بررسی کنند. منابع اطالعاتی دیگر مانند گزارش

ي حسابرسان فراهم سازد که مشخص سایر حسابرسان برون سازمانی، ممکن است اطالعاتی را برا

شده، با دیگر منابع برون سازمانی اطالعات،  بازگو کند آیا هرگونه اطالعات تایید نشده یا خود

  طریق آنها تایید گردد یا خیر.  تواند ازسازگار است یا می

  

  5اطالعاتی براي هماهنگی با بخش 

کند. مبحث زیر براي عملیاتی بحث می هايدر رابطه با استانداردهاي گزارشگري حسابرسی 5بخش  -1-5

  هاي حسابرسی عملیاتی، ارایه شده است.حسابرسان در تهیه و مکتوب نمودن گزارش کمک به
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  عناصر کیفی گزارش

حسابرسان ممکن است هنگام تهیه و مکتوب نمودن گزارش حسابرسی، از عوامل کیفی گزارش شامل   -2-5

دهد، کننده، روشن و مختصر بودن، تا آنجایی که موضوع اجازه می طرف، متقاعدموقع، کامل، درست، بی به

  استفاده کنند.

هاي ها، ارقام و یافتهطریق شواهد کافی و مناسب، با واقعیت گزارش درست از درست بودن:  -الف

ها، با بر واقعیت هاي مبتنیشود. گزارششواهد حسابرسی، پشتیبانی می کلیدي قابل ردیابی به

ها بتوانند در کنندگان آن گزارشاي که استفادهگونهها و مفروضات، بهمنابع، روش بیان روشن

درستی،  دهند، قضاوت نمایند، در دستیابی بهشواهد گزارش شده می مورد میزان وزنی که به

هاي حسابرسی صدور گزارش ها و دیگر موارد افشا نیز بههاي دادهکند. افشاي محدودیتکمک می

اند، تر با موضوع اصلی ارایه شدهها در ارتباط گستردهکند. هنگامی که یافتهمک میتر کدرست

هاي حسابرسی موسسه هاي کمک بهها نیز از درستی بیشتري برخوردارند. یکی از راهگزارش

گذاري کارگیري فرآیند کنترل کیفیتی مانند عطف هاي حسابرسی درست، بهبراي تهیه گزارش

اي که مستقل از کار حسابرسی فرآیندي است که طبق آن حسابرس باتجربه گذارياست. عطف

ها با درستی گزارش شده است، یافته ها بهها، ارقام و تاریخکند که بیان واقعیتاست، تایید می

طور منطقی از  ها و پیشنهادها بهگیريشود، و نتیجهدرستی پشتیبانی می  شواهد مستند به

  آید.دست می شواهد به

این معنی است که نحوه ارایه گزارش از نظر محتوي و سبک،  طرف بودن بهبی طرف بودن:بی  -ب

کند، غرضانه و در زمینه مناسب ارایه میطور بی متعادل است. گزارش هنگامی که شواهد را به

اي گونهحسابرسی بهمعنی ارایه نتایج  یابد. این بهاي درخور مالحظه افزایش میگونه  اعتبار آن به

گیرندگان را براي اقدام در مورد طرفانه و منصفانه است. سبک گزارش ممکن است تصمیمبی
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دست آید  تواند بهها و پیشنهادهاي حسابرسان، تشویق کند. این سبک متعادل هنگامی مییافته

شواهدي که هایی براي توصیف کارگیري صفات یا واژه  ها ضمن خودداري از بهکه گزارش

انجامد، شواهد کافی و مناسب براي پیشتیبانی از گیري انتقادي یا بدون پشتوانه نتیجه به

کار  هاي حسابرسی منبع شواهد و مفروضات بهدهد. هنگامی که گزارش  ها ارایهگیرينتیجه

. گزارش یابدها افزایش میطرفی گزارشکند، بیصراحت بیان می ها را بهگرفته شده در تحلیل

اهداف حسابرسی مربوط باشد،  هاي مثبت برنامه رسیدگی شده را، چنانچه بهممکن است جنبه

هاي بهبود عملکرد دیگر سازمان هاي مثبت برنامه ممکن است بهمشخص کند. بازتاب جنبه

دهد که هاي حسابرسی نشان میخوانند. هنگامی که گزارشدولتی منجر شود که گزارش را می

تر محسوب طرفانهغرض، مستقل و آگاه انجام شده است، بیاي، بیط کارکنان حرفهکار توس

  شود.می

این معنی است که گزارش دربرگیرنده شواهد کافی و مناسب موردنیاز   کامل بودن به کامل بودن:  -پ

باشد. کامل هاي گزارش شده میاهداف حسابرسی و باالبردن درك از موضوع براي دستیابی به

ها را بدون حذف اطالعات مربوط و این معنی است که گزارش، شواهد و یافته همچنین به بودن

دهد. فراهم ساختن شناخت از گزارش براي اهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی شرح می با

هاي گزارش اندازي در مورد میزان و اهمیت یافتهسازي چشممعناي فراهم کنندگان، بهاستفاده

ها ها یا معامالت آزمون شده و ارتباط یافتهبا تعداد موضوع کرار رویدادهاي مرتبطشده، مانند ت

معنی بیان روشن آنچه که انجام  حسابرسی است. کامل بودن همچنین به مورد با عملیات واحد

هاي تحمیلی ها، محدودیتداده هايشده و آنچه که انجام نشده و توصیف آشکار محدودیت

  سوابق یا دیگر موارد است. ز دسترسی بهطریق جلوگیري ا از

این معنی است که نتایج حسابرسی، پاسخگوي  متقاعدکننده بودن به متقاعدکننده بودن:  -ت

ها و پیشنهادها گیرياي قانع کننده ارایه شده است و نتیجهگونهها بهاهداف حسابرسی است، یافته

www.hemattaraz.ir



 

109 
 

ها، معقول بودن نتایج و گیرند. اعتبار یافتهیهاي ارایه شده نشأت ماي منطقی از واقعیتگونهبه

سودمندي اجراي پیشنهادها، هنگامی که توسط شواهد کافی و مناسب پشتیبانی شود، 

تمرکز توجه مسئوالن   تواند بهشود میاین روش تهیه می هایی که بهتر است. گزارشمتقاعدکننده

اي براي انجام تواند انگیزهو میهاي درخور توجه کمک کند حسابرسی بر موضوع مورد  واحد

  هاي اصالحی فراهم نماید.اقدام

کننده آن، این معنی است که گزارش براي مطالعه و درك استفاده روشن بودن به روشن بودن:  -ث

دهد، در دستیابی آسان باشد. تهیه گزارش با عبارتی روشن و ساده تا آنجایی که موضوع اجازه می

منظور ارایه ساده  کند. استفاده از عبارت آسان و غیرفنی بهحسابرسان کمک می  این هدف به به

کار رفته در گزارش نیز مفید است.  هاي بهمفید است. بیان واژگان فنی، اختصارات، و مخفف

اي مشخص یا خالصه در گزارش براي جلب توجه حسابرسان ممکن است از صفحه

دن پیام کلی استفاده کنند. چنانچه از خالصه استفاده کنندگان گزارش و برجسته کراستفاده

اهداف حسابرسی، تلخیص  هاي مربوط بهپرسش هاي خاص بهشود، اگر در آن بر پاسخمی

کنندگان استفاده  هاي اصلی گزارش و کمک بههاي حسابرسی و نتیجه گیريترین یافتهاهمیت با

اهمیت و  ست. سازماندهی منطقی موارد بابینی پیشنهادهاي اصلی تمرکز شود، مفید ادر پیش

کند. شفاف شدن و درك گزارش کمک می ها، بهگیريها و نتیجهدرستی و دقت در بیان واقعیت

ها، خواندن ودرك گزارش سرفصل هاي مربوط بهها و جملهاستفاده اثربخش از عناوین، زیرنویس

ها) ممکن است ودارها، نمودگرها و نقشهکند. وسایل کمک بصري (مانند تصاویر، نمتر میرا آسان

  هاي پیچیده را روشن و خالصه کند.موضوع

این معنی است که گزارش براي انتقال و پشتیبانی از پیام،  مختصربودن به مختصربودن:  -ج

کاهد، ممکن است حتی پیام تر از اندازه الزم نیست. جزئیات اضافی از ارزش گزارش میطوالنی

ها کنندگان را سردرگم یا گمراه سازد. اگرچه تعیین محتواي گزارشند و استفادهاصلی را پنهان ک
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ها اما مختصر است، از بر واقعیت هایی که مبتنیاي است، اما گزارشتابع قضاوت دقیق حرفه

  باشد.تر میاهداف حسابرسی مناسب جهت دستیابی به

موقع   یشتر، هدف حسابرسان ارایه نمودن بهمنظور برخورداري از استفاده ب به موقع بودن: به   -چ

حسابرسی، مراجع قانونی   مورد نیازهاي قانونی مسئوالن واحد شواهد مربوط، براي پاسخگویی به

روز باشد، سودمندتر  کنندگان است. همچنین، اگر شواهد ارایه شده در گزارش، بهو سایر استفاده

موقع گزارش  گزارشگري براي حسابرسان، انتشار بهاهمیت  خواهد بود. بنابراین، یکی از اهداف با

هاي اي از موضوعهاي میان دورهاست. حسابرسان در جریان حسابرسی ممکن است گزارش

ن مسئوال رسانی به حسابرسی ارایه کنند. چنین اطالع مورد مسئوالن ذیربط واحد اهمیت به با

دهد و موجب وري، هشدار میهاي نیازمند توجه فحسابرسی در مورد موضوع مورد  واحد

  هاي اصالحی الزم را پیش از تکمیل گزارش نهایی اجرا نمایند.آنان اقدام گرددمی
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خویشاوندان درجھ یک عبارت از ھمسر و افراد تحت تکفل اعم از وابستھ یا  -٣۴
فرزندان غیروابستھ است. خویشاوندان نزدیک عبارت از والدین، برادر یا خواھر یا 

 غیرمستقل است.
 تعریف شده است. 3-15تا  3-13 یک مؤسسه حسابرسی مستقل، در بندهاي-12
برای  ٢با استقالل مالحظھ شود. بخش   برای استانداردھای مرتبط ٣-١١تا  ٣-٢بندھای -6

ای مالحظھ شود. ھمچنین ھر یک از حسابرسان با اصول آیین رفتار حرفھ  استانداردھای مرتبط
ھا یا ای سازمانای، ممکن است مشمول الزامات آیین رفتار حرفھھای حرفھانجمنعضو 

 اي باشند.نھادھاي اعطاکننده مدارک حرفھ
) صالحدید مؤسسھ ١کنند: (ھای حسابرسی کار حسابرسی را بھ این دالیل شروع میمؤسسھ -7

انونی. یک مؤسسھ ) تعھدات ق٣گذار یا ناظر و () درخواست نھادھای قانون٢حسابرسی، (
ھا و تعھدات قانونی، نسبت بھ انجام کار الزام داشتھ حسابرسی ممکن است طبق درخواست

باشد. در مواردی کھ یک مؤسسھ حسابرسی در واحد مورد حسابرسي، مستقل نیست و اما بھ
 ٣-۴تواند از انجام کار خودداری کند، بھ بند دلیل الزام قانونی یا دالیل دیگر، نمی

 جعھ شود.مرا
 شود.ای مالحظھ برای الزامات مرتبط با صالحیت حرفھ ٣-٢٨تا  ٣-٢١بندھای  -8
 دوره مورد بررسی عموماً دربرگیرنده یک سال است. -9

هاي حسابرسی بر استاندارد هاي مبتنیها، تنها تعداد اندکی از حسابرسیهاي حسابرسی مربوط است که نسبت به انواع دیگر حسابرسیعمومآً به مؤسسه ،رویکرد دوم -10
  دهند.را انجام می عملیاتي

 
 
کننده بھ این نتیجھ پیشگان بررسی  اظھارنظر تعدیلي، اظھارنظری است کھ طبق آن ھم -١1
ھای مندرج در گزارش، سیستم کنترل کیفیت در دوره رسند کھ بھ استثنای اثرات نارساییمی

مناسب طراحی و رعایت شده است. اظھار نظر مردود، اظھار نظري  ايگونھزمانی موردنظر بھ
اي مناسب طراحي و رعایت نشده است تا گونھاست مبني بر اینكھ سیستم كنترل كیفیت بھ

 دست آید.اي، اطمینان معقول بھنسبت بھ رعایت استانداردھاي حرفھ
، کھ "material" واژه اب "significant" واژه، عملیاتيدر استانداردھای حسابرسی  -۴۶

 معادل ھم در نظر گرفتھ شدهرود، ھ کار میھای مالی بھای صورتدر متون حسابرسی
 است.

 

شود، حسابرسان ممکن است در شرایطی کھ اھداف حسابرسی توسط قانون تعیین می -۴٧
 برای تعریف اھداف یا دامنھ حسابرسی، آزادی عمل نداشتھ باشند.

 دربرگیرندهکھ در این رھنمود استفاده شده است،  "Program"واژه برنامھ  -۴٨
 باشد.ھا و وظایف دولت میھا، فعالیتھا، برنامھسازمان ،واحدھا
 

ھای مربوط بھ حسابرسی داخلی را تحت فعالیت ،بسیاری از واحدھای دولتی -۵٠
 ھا یا تحلیلعناوین دیگری مانند بازرسی، ارزیابی، رسیدگی، تشکیالت و روش

 ،وظایف انتخابینحوه انجام بررسی  طریق ازھا شناسند. این فعالیتمدیریت، می
 کند.بھ مدیریت کمک می
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طریق ارائھ نادرست  تقلب نوعی عمل غیرقانونی شامل بھ دست آوردن چیزی با ارزش از-۵٢
طور آگاھانھ است. اینکھ آیا یک عمل، در واقع، تقلب است یا خیر، تصمیمی است کھ بھ

طریق دادگاه یا سیستم قضایي یا مراجع قانونی دیگر گرفتھ شود و فراتر از   باید از
 باشد.ای حسابرسان میمسئولیت حرفھ

 
 

 

ارکان راھبری، افراد مسئول برای نظارت بر ھدایت راھبردی و ایفای تعھدات -۵۴
پیوست مالحظھ  ١-٠۵تا  ١-٠٣حسابرسی در ارتباط با پاسخگویی ھستند (بندھای  مورد  واحد
 شود.)

 
 

 

منظور از یک حسابرس با تجربھ، فردی (اعم از داخل یا بیرون از موسسھ حسابرسی) است کھ  -۵۵
را انجام دھد.  عملیاتيھایی است کھ او را توانا ساختھ است تا حسابرسی ھا و مھارتدارای صالحیت
) استانداردھای حسابرسی ٢، (یاتيعملھای حسابرسی ) روش١ھا شامل شناخت(ھا و مھارتاین صالحیت

دستیابی بھ  با  مرتبطھای با اھمیت ) موضوع٣و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط، ( عملیاتي
 .باشدمی حسابرسی  مورد  واحدمحیط  با  مرتبطھای ) موضوع۴اھداف حسابرسی و (

 
ھای موارد یا سایر روشھا، توانند این الزامات را با تھیھ فھرستی از پروندهحسابرسان می -۵۶

. پیوست نمودن تصویر مدارک مورد کھ مورد آزمون قرار گرفتھ است اجرا کنند ایتشخیص مدارک ویژه
زمون یا تھیھ رونوشت از جزئیات اطالعات اینگونھ مدارک، تحت عنوان مستندسازی حسابرسی الزامی آ

 نیست.
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