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پیشگفتار
يکي از تعاريف ارايه شده در مورد واژه مديريت ،دانش بهکارگیری مؤثر و کارآمد منااب بارای دساتیابي باه
اهداف سازمان است .اين مناب به طور معمول به اشکال گوناگون از جمله سرمايه ،نیرویکار ،مناب طبیعاي و
اطالعات در اختیار مديران قرار دارد .با توجه به اين نکته مهم که مقدار مناب موجاود ،هاه در سایک يا
سازمان و هه در کل جهان ،محدود و دستیابي به آن مشکل و مستلزم صرف هزينههای گزاف است ،بنابراين،
بهکارگیری مؤثر و کارآمد آن يکي از راهبردهای اساسي و هالشهای پیشروی ارکاان راهباری ساازمانهاا
است .گسترش روزافزون تجارت و رقابت جهاني و پیشرفتهای فناوری اطالعات هنین طلا

مايکناد کاه

مديران برای ادامه فعالیت و بقای سازمان خود در عصر اطالعات بسیار هشیار باشاند و بارای دساتیابي باه
اهداف سازمان آگاهانه تصمیم گیری و آن را بهمرحله اجرا درآورند ،بنابراين ،مديراني موفق هساتند کاه باا
نوآوری ،سازمان ها را با محییي که دائماً در حال تغییر و پیشرفت است هماهنگ ساازند .ماديريت باياد در
هنین محییي بتواند فرصتهای بهبود را شناسايي کند و نقاط ضعف کنترلهای داخلي را بارای اساتفاده از
فرصت های پیشرفت ،برطرف سازد .حسابرسي عملیاتي يکي از فنوني است که مي تواناد از طرياق ارزياابي
اثربخشي ،کارآيي و صرفه اقتصادی عملیات سازمان مورد حسابرسي و ارايه پیشنهاد برای بهبود عملیات ،در
محیط های متغیر دولتي و بخش خصوصي به مديران کم
حسابرسي عملیاتي و کاربرد آن ،بدون ش

کند .روشن اسات کاه داناشانادوزی در زمیناه

يکي از ابزارهای مفید و مؤثر برای تخصیص بهینه مناب اقتصااد

ملي است.
سازمان حسابرسي برای آماده سازی بستر مناس

و انتقال دانش حسابرسي عملیاتي ،اولین نشريه خود را در

اين زمینه با همت و کوشش جناب آقای دکتر رضا شباهنگ با عنوان "حسابرسي عملکرد مديريت" در سال
 0939منتشر نمود ،اما با توجه به دامنه گسترده ادبیات مربوط به حسابرسي عملیاتي و نیاز روز افزون جامعه
حرفه ای و مديران بنگاه های اقتصادی ،سازمان حسابرسي ضمن تشکیل کمیتهای بهنام حسابرسيعملیااتي،
تداوم امور پژوهشي ،آموزشي ،تألیف وترجمه متون مرتبط با موضوع مذکور را در دستور کار خاود قارار داد.
پس از آن نشريات شماره  001باعنوان "حسابرسي عملیاتي" با همت جناب آقای محمدجواد صفار و شاماره
 043باعنوان "راهنمای جام حسابرسي عملیاتي" توسط آقای محمد مهیمني و محمد عبداهللپور ترجماه و
منتشر شد.
براساس مفاد ماده  102قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ايران ،تکلیف گرديده است کاه
همه شرکتهای دولتي موضوع ماده ( )4قانون مديريت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیاین
ميشود و نیز شرکتهای پذيرفته شده در بورس ،از سال دوم برنامه و دستکم ي بار تا پايان برنامه از طريق
سازمان حسابرسي و يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ،بر حس

ماورد در جهات

افزايش صرفهاقتصادی ،کارآيي و اثربخشي فعالیت شرکتها و افزايش قابلیات اعتمااد گازارشهاای ماالي،
نسبت به انجام حسابرسي عملیاتي اقدام نمايند .همچنین براساس تبصره  1ماده مزبور ،سازمان حسابرساي
مکلف گرديده است که هارهوب و استانداردهای حسابرسي عملیاتي را ظرف مدت ششماه پس از تصاوي
اين قانون تهیه و ابالغ نمايد.
(3الف)

دراين راستا ،تدوين استانداردهای حسابرسي عملیاتي در دستور کار سازمان حسابرسي قرار گرفات .بارای
تدوين اصول و ضوابط حرفه ای ،آگاهي و در صورت لزوم ،استفاده از تجاارب مفیاد ديگار کشاورها ،اصالي
خدشه ناپذير است .استانداردهای حاضر ،ترجمه تعديل شده و بوميسازی شده بخاشهاای  0تاا  3 ، 9و 2
استانداردهای پذيرفته شده حسابرسي دولتي آمريکا ) (GAGASاز متون بازنگری شده اين استانداردها در
ژوئیه سال  1113است که ازسوی اداره پاسخگويي دولت آمريکا ) (GAOتدوين و منتشر گردياده اسات .از
آنجا که ترجمه متون مزبور با هدف فراهمساختن مناب الزم جهت تدوين استانداردهای حسابرسي عملیااتي
صورت گرفته ،بنابراين ،از ترجمه فصلهای  4تا  6که مربوط به استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری در
حسابرسيهای مالي و خدمات اعتباربخشي ميباشد ،خودداری گرديده است.
مسئولیت نظارت بر تدوين استانداردهای حسابرسي عملیاتي با جناب آقاای اکبار ساهیليپاور ماديرعامل
محترم سازمان حسابرسي و آقايان دکتر محمود لنگری و دکتر موسي بزرگاصل اعضای محترم هیئتعامل و
مسئولیت ترجمه و تدوين آن با آقای سیدمحمدرضا بنيفاطميکاشي بوده است .ترجمه متون توساط خاانم
نیوشا ابراهیمي و آقای حمیدرضا علمشاهي انجام شده است و ويرايش فني آن توسط آقايان علياکبر جابری
و سیدمحمدرضا بنيفاطمي کاشي و با استفاده از ديدگاه های آقايان محمد شاريعتي ،اباراهیم نعماتپاژوه،
محمدجواد صفار ،دکتر کیهانمهام و حسین شهبازی رز صورت گرفته است .همچنین از ترجمه نساخه ساال
 1119اين مجموعه که توسط آقای سیدحسن موسوی مهر در ارديبهشت ماه  0926انجام شده نیاز اساتفاده
گرديده است .در ضمن ،از زحمات خانم معصومه قبادی ،بابت بازخواني نهايي متون و خانمها مهاری ییااو و
مريم جبارنیا بابت تايپ و صفحهآرايي قدرداني ميگردد.
امید است که اين گام نخست در زمینه تدوين استانداردهای حسابرساي علمیااتي ،ماورد اساتفاده جواما
حرفهای در سیک کشور قرار گیرد و اقدامات بعدی برای تکمیل و بهروزرساني اين مجموعه را در پاي داشاته
باشد.
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بخش 0
استفاده و کاربرد استانداردهای حسابرسي عملیاتي
مقدمه
 -1-1حسابرسی از الزامات پاسخگویی دولت به عموم است .حسابرسی بسته به نوع و دامنه آن ،یک ارزیابی مستقل،
بی طرفانه و غیرجانبدارانه از وظیفه مباشرت ،عملکرد یا هزینه اجرای سیاستها ،برنامهها یا عملیات دولت ،فراهم
میآورد.
 -1-2مفهوم پاسخگویی در رابطه با استفاده از منابع عمومی و اختیارات دولتی در فرآیندهای اداره امور دولت ،مفهومی
کلیدی است .مقامات دولتی که منابع عمومی را در اختیار دارند ،در برابر انجام وظایف عمومی به نحو قانونی،
اثربخش ،کارا ،اقتصادی ،اخالقی و منصفانه ،1مسئولیت دارند .مدیران دولتی در مورد ارائه اطالعات اتکاپذیر،
سودمند و به موقع برای پاسخگویی در قبال برنامههای دولت و عملکرد خود ،مسئولیت دارند (بند  1-6پیوست
برای اطالعات بیشتر در مورد مسئولیت مدیران مالحظه شود) .قانونگذاران ،مقامات دولت و مردم میخواهند
بدانند که آیا:
دولت در مدیریت منابع عمومی و استفاده از اختیارات خود بهگونهای مناسب و با رعایت قوانین و مقررات عمل کرده
است؛
 .1برنامههای دولت به اهداف خود و نتایج مورد انتظار دست یافته است؛
 .2خدمات دولتی بهگونهای اثربخش ،کارا ،مقرون به صرفه ،اخالقی و منصفانه ارائه شده است؛ و مدیران دولتی در برابر
استفاده از منابع عمومی پاسخگو هستند یا خیر.

هدف کلي و قابلیت کاربرد استانداردهای حسابرسي عملیاتي
-1-3

استانداردهای حاضر که به طور معمول از آنها با عنوان استانداردهای حسابرسی عملیاتی نام برده میشود،

چارچوبی ر ا برای انجام حسابرسی با کیفیت باال همراه با حفظ صالحیت ،درستکاری ،بیطرفی و استـقالل فراهـم میآورد.
 - 1واژه منصفانه در اين متن به رويكردهاي بهكار گرفته شده توسط دولت يا
سازمانهاي غيرانتفاعي و ساير سازمانهايي اشاره دارد كه به مديريت و اجراي
برنامههاي دولتي براي تأمين خدمات عمومي به روشي مناسب و در حدود الزامات
قانوني تعريف شده در رابطه با برنامههاي دولتي خاص ميپردازد.
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این استـانداردها برای استفاده حسـابرسان واحـدهای دولتی ،2واحـدهای دریافتکننده کمکهای بالعوض از دولت و
مؤسسههای حسابرسی 3اجراکننده حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی است .این استانداردها شامل الزامات
و رهنمودهایی در خصوص آیین رفتار حرفهای ،استقالل ،صالحیت و قضاوت حرفهای حسابرسان ،کنترل کیفیت ،اجرای
عملیات حسابرسی و گزارشگری است .حسابرسی اجرا شده طبق این استانداردها ،اطالعات مورد استفاده برای نظارت،
پاسخگویی و بهبود برنامهها و عملیات دولت را فراهم مینماید .استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات و
رهنمودهایی برای کمک به حسابرسان در دستیابی و ارزیابی بیطرفانه شواهد کافی و مناسب و گزارشگری نتایج است.
-1-4

قوانین ،مقررات ،قراردادها ،موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سیاستها اغلب انجام حسابرسیها را بر طبق

استانداردهای حسابرسی ملزم می کند .الزامات و رهنمودهای این مجموعه برای حسابرسی واحدها ،برنامهها ،فعالیتها و
وظایف دولت و کارهای پیمانکاری تحت حمایت دولت ،واحدهای غیر انتفاعی و سایر واحدهای غیردولتی که اجرای
حسابرسی عملیاتی درمورد آنها الزماالجرا است ،کاربرد دارد.

کاربرد واژگان فني برای تعريف الزامات حرفهای در استانداردهای حسابرسي عملیاتي
 -1-5استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفهای به همراه رهنمودهای مرتبط ،به شکل موارد توضیحی
ا ست .حسابرسان موظفند متن کامل استانداردهای حسابرسی عملیاتی را در انجام کار خود و همچنین درک و
کاربرد الزامات حرفهای مندرج در استانداردهای مزبور مدنظر قرار

دهندi.

 -1-6هریک از بندهای استانداردهای حسابرسی عملیاتی ضرورتاً الزامی حرفهای را برای حسابرسان و مؤسسات
حسابرسی مقرر نمیکند ،بلکه الزامات حرفهای از طریق به کارگیری واژگان خاص شناسایی میشود.
 -1-2استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات حرفهای میباشد که با واژههای "باید"" ،بایستی" یا "الزم
است" مشخص شده و در نتیجه رعایت آن الزامی است.

 - 2واژه "حسابرس" در سراسر اين استاندارد به اشخاصي اشاره دارد كه حسابرسي
را مطابق با استانداردهاي حسابرسي عملياتي انجام ميدهند و بنابراين شامل
اشخاصي است كه تحت عنوان حسابرس ،تحليلگر ،ارزياب ،بازرس و ساير عناوين
مشابهكار ميكنند.
 - 3واژه" موسسه حسابرسي" بهكار رفته در سراسر اين استاندارد به موسسات
حسابرسي دولتي و همچنين ساير موسسات حسابرسي اشاره دارد كه حسابرسي را با
بهكارگيري استانداردهاي حسابرسي عملياتي اجرا مينمايد.
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 -1-0موارد توضیحی که در متن استـانداردهای حسابرسی عملیاتی تعریف شده (شامل پیوست) ،با الزامات تعریف شده
در بند  1-2متفاوت است .موارد توضیحی از واژههای "ممکن است" و "میتواند" برای توصیف اطالعات
توضیحی استفاده میکند ،مشروط بر اینکه:
الف-

توضیحات و راهنمایی بیشتر در مورد الزامات حرفهای فراهم کند ،یا

ب-

سایر روشها یا اقدامات مرتبط با فعالیتهای حسابرسان یا مؤسسههای حسابرسی را شناسایی و تشریح کند.

 -1-1هدف موارد توضیحی ،توصیف مطالب به جای برقراری الزام است .این موارد قصد دارد ،برای نمونه ،هدف یک
الزام را در مواردیکه انجام آن مفید باشد و دلیل اینکه چرا روشهای خاص ممکن است تحت شرایط ویژه مورد
توجه قرار گیرد ،یا اجرا شود را شرح دهد ،یا اطالعات بیشتری را برای قضاوت حرفهای فراهم کند.
 -1-13موارد توضیحی که سایر روشها یا اقدامات را مشخص و توصیف میکند ،به حسابرس یا مؤسسه حسابرسی برای
اجرای روشها یا اقدامات پیشنهادی ،الزام حرفهای تحمیل نمیکند .چگونگی و نحوه انجام چنین رویهها و
اقداماتی به اعمال قضاوت حرفهای در راستای هدف استاندارد بستگی دارد.
بیان رعايت استانداردهای حسابرسي عملیاتي در گزارش حسابرسان
 -1-11هنگامی که حسابرسان ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی هستند ،آنان باید تمام الزامات
الزم االجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کنند و باید در گزارشهای خود به رعایت استانداردهای
حسابرسی عملیاتی همانگونه که در بندهای  1-12و  1-13مقرر شده است ،اشاره نمایند.
 -1-12حسابرسان بایستی یکی از انواع عبارت های زیر را درباره رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی در گزارش خود
درج کنند:
الف-

عبارت تعدیل نشده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی؛ بیان اینکه:

حسابرس ،حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا کرده است.
ب-

عبارت تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی؛ بیان اینکه:

.1

حسابرس ،حسابرسی را به استثنای برخی الزامات قابل اجرا که رعایت نشده ،بر طبق استانداردهای حسابرسی

عملیاتی اجرا کرده است.
.2

به دلیل اهمیت انحراف(ها) از الزامات ،حسابرس قادر به اجرای حسابرسی بر طبق استانداردهای حسابرسی

عملیاتی نبوده است .شرایطی که حسابرسان از عبارتهای تعدیل شده استفاده میکنند شامل محدودیتهایی در دامنه
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رسیدگی ،مانند محدودیتهایی در مورد دسترسی به سوابق ،مقامات دولتی یا سایر افراد الزم برای اجرای حسابرسی
است .هنگامی که حسابرسان از عبارت تعدیل شده استفاده میکنند باید در گزارش حسابرسی ،الزامات الزماالجرای
رعایت نشده ،دالیل عدم اجرای الزامات و چگونگی تأثیر الزامات رعایت نشده یا احتمال تأثیر آن بر حسابرسی و
اطمینان فراهم شده را افشا نمایند.

 -1-13هنگامی که حسابرسان هرگونه الزام الزم االجرا را رعایت نمیکنند ،آنان باید:
اهمیت عدم رعایت اهداف حسابرسی را ارزیابی نمایند،
نتایج ارزیابی را همراه با دالیل خود برای عدم رعایت الزامات ،مستند نمایند ،و
 .1نوع عبارت عدم رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را مشخص کنند .4تشخیص حسابرسان ،به اهمیت الزامات
رعایت نشده در ارتباط با اهداف حسابرسی بستگی دارد.
ارتباط بین استانداردهای حسابرسي عملیاتي و ساير استانداردهای حرفهای
 -1-14حسابرسان ممکن است استانداردهای حسابرسی عملیاتی را همراه با استانداردهای حرفهای منتشر شده از سوی
سایر نهادهای حرفهای به کار گیرند .حسابرسان همچنین ممکن است ،در صورت لزوم ،به کارگیری سایر
استانداردها را در گزارشهای حسابرسی خود ذکر کنند .اگر حسابرس بیان میکند که استانداردهای حسابرسی
عملیاتی را رعایت می کند و موارد عدم یکنواختی بین این استاندارد و سایر استانداردهای حرفهای وجود دارد،
حسابرس باید از استانداردهای حسابرسی عملیاتی به عنوان استانداردهای متداول برای اجرای حسابرسی و
گزارشگری نتیجهگیریها استفاده

کندii.

حسابرسي عملیاتي
 -1-15حسابرسی عملیاتی به عنوان خدماتی تعریف شده است که فراهمکننده اطمینان یا نتیجهگیریهایی بر مبنای
ارزیابی شواهد کافی و مناسب در مقایسه با معیارهای موجود مانند الزامات خاص ،شاخصها یا فعالیتهای
تجاری معین میباشد .حسابرسیهای عملیاتی فراهمکننده تحلیلهای عینی است تا مدیریت و ارکان راهبری و
دستگاههای نظارتی بتوانند از این اطالعات به منظور بهبود عملکرد یا عملیات برنامه ، 5کاهش هزینهها ،تسهیل
 - 4زيرنويس شماره  11براي قابليت اجراي بررسي همپيشگان و الزامات اطمينان
از كيفيت در اين بررسي مالحظه شود.
 - 5واژه "برنامه" در اين استاندارد براي اشاره به واحدها ،سازمانها،
برنامهها ،فعاليتها و وظايف دولتي ،استفاده شده است.
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تصمیم گیری توسط اشخاص مسئول نظارت یا انجام اقدام اصالحی و کمک در پاسخگویی عمومی استفاده کنند.
گزارشگری اطالعات بدون رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی  ،درواقع حسابرسی عملیاتی نمیباشد ،اما
خدمات غیرحسابرسی است که توسط یک مؤسسه حسابرسی ارائه میشود.
 -1-16یک حسابرسی که طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام میشود ،اطمینان معقول فراهم میکند که
حسابرسان شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از نتیجهگیریهای به دست آمده را کسب کردهاند .بنابراین،
کفایت و مناسب بودن شواهد الزم و آزمونهای شواهد بر مبنای اهداف و نتایج حسابرسی ،متفاوت خواهد بود.
 -1-12حسابرسی عملیاتی ،فرآیندی پویا است که شامل در نظر گرفتن استانداردهای الزماالجرا در سرتاسر جریان
حسابرسی است .ارزیابی مستمر اهداف ،خطر ،روشها و شواهد در جریان انجام حسابرسی ،تصمیمگیری
حسابرسان درباره آنچه که باید گزارش شود و زمینه مناسب برای بیان نتیجهگیریهای حسابرسی ،شامل بحث
درباره کافی و مناسب بودن شواهدی که مبنای این نتیجهگیریها قرار گرفته است را تسهیل میکند.
نتیجهگیریهای حسابرسی عملیاتی بهگونهای منطقی از این عناصر ناشی میشود و دربردارنده ارزیابی یافتههای
حسابرسی و آثار آن

استiii .

 -1-10اهداف حسابرسی عملیاتی ممکن است خیلی متفاوت باشد و شامل اهداف ،ارزیابی اثربخشی ،صرفه اقتصادی و
کارایی برنامه؛ کنترلهای داخلی6؛ رعایت قوانین و مقررات؛ و تحلیل وضعیت آتی میباشد .این اهداف کلی الزاماً
با یکدیگر ناسازگار نیستند .بنابراین ،حسابرسی عملیاتی ممکن است بیش از یک هدف کلی داشته باشد .برای
نمونه ،یک حسابرسی عملیاتی با هدف اولیه اثربخشی برنامه ممکن است شامل هدف اساسی ارزیابی کنترلهای
داخلی برای تعیین دالیل نبود اثربخشی برنامه یا چگونگی توانایی بهبود اثربخشی نیز باشد.
 -1-11اهداف حسابرسی اثربخشی و نتایج برنامه اغلب با اهداف صرفه اقتصادی و کارایی ارتباط متقابل دارد .اهداف
حسابرسی که بر اثربخشی و نتایج برنامه تمرکز دارد ،به طور معمول میزان دستیابی برنامه به مقاصد و اهداف
خود را اندازهگیری می کند .اهداف حسابرسی که بر صرفه اقتصادی و کارایی تمرکز دارد ،هزینهها و منابع مصرف
شده برای دستیابی به نتایج برنامه را پیگیری میکند .نمونههایی از اهداف حسابرسی در این گروهها به شرح زیر
است:

 - 6در زمينه حسابرسيهاي عملياتي ،واژه "كنترل داخلي" در اين استاندارد با
واژه كنترل مديريت مترادف است و همه جنبههاي عمليات يك واحد (عملياتي،
مالي و رعايت) را پوشش ميدهد.
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الف -ارزیابی میزان دستیابی به مقاصد و اهداف قانونی ،مقرراتی یا سازمانی؛
ب -ارزیابی توانایی نسبی رویکردهای جایگزین برای عملکرد بهتر برنامه یا حذف عوامل مانع اثربخشی برنامه؛
پ -تحلیل اثربخشی هزینههای متحمل شده مربوط به یک برنامه یا فعالیت2؛
ت -تعیین اینکه آیا نتایج مورد انتظار از یک برنامه به دست آمده است یا نتایجی حاصل شده است که با اهداف
برنامه سازگار نمیباشد.
ث -تعیین وضعیت یا شرایط موجود عملیات برنامه یا پیشرفت در اجرای الزامات قانونی؛
ج -تعیین اینکه آیا برنامه ،دسترسی عادالنه به منابع عمومی یا توزیع آن با رعایت محدودیتهای قانونی را فراهم
میکند یا خیر؛
چ -ارزیابی میزانی که برنامه با سایر برنامههای مرتبط دارای تداخل ،همپوشانی یا ناسازگاری بوده

است؛ii

ح -ارزیابی اینکه آیا واحد مورد حسابرسی از روشهای تدارکاتی مناسب استفاده میکند یا خیر؛
خ -ارزیابی اتکاپذیری ،اعتبار یا مربوط بودن مقیاسهای ارزیابی عملکرد در مورد اثربخشی و نتایج یا صرفه
اقتصادی و کارایی برنامه؛
د-

ارزیابی اتکاپذیری ،اعتبار یا مربوط بودن اطالعات مالی در رابطه با عملکرد یک برنامه؛

ذ-

تعیین اینکه آیا منابع (دادههای) دولت با هزینههای قابل پذیرش و طبق برنامه زمانبندی و مالحظات کیفی

به دست آمده است یا خیر؛
ر-

تعیین اینکه آیا ارزش مناسب بر مبنای هزینه یا مبلغ پرداختی یا بر مبنای مبلغ درآمد دریافتی به دست آمده

است یا خیر؛
ز-

تعیین اینکه آیا خدمات و منافع دولتی برای افرادی که حق دسترسی به اینگونه خدمات و منافع را دارند ،قابل

دسترس است یا خیر؛
ژ-

تعیین اینکه آیا حقالزحمههای تعیین شده هزینهها را پوشش میدهد یا خیر؛

س -تعیین اینکه آیا هزینههای هر واحد از برنامه میتواند کاهش داده شود یا بهرهوری آن میتواند افزایش داده
شود یا خیر و چگونه؛ و

 - 7اين اهداف بر تركيب اطالعات هزينهها با اطالعات مربوط به ستاندهها يا
منافع بهدست آمده يا با پيآمدها يا نتايج حاصل شده ،متمركز است.
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ش -ارزیابی اتکاپذیری ،اعتبار و مربوط بودن پیشنهادهای بودجه یا درخواستهای بودجه به منظور کمک به مراجع
ذیصالح در فرآیند تصویب بودجه.
 -1-23اهداف حسابرسی کنترلهای داخلی به ارزیابی اجزای تشکیلدهنده سیستم کنترلهای داخلی یک سازمان
مربوط میشود که به منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد دستیابی به عملیات اثربخش و کارآمد،
گزارشگری مالی و عملیاتی قابل اتکا و رعایت قوانین و مقررات الزماالجرا طراحی شده است .اهداف کنترلهای
داخلی همچنین ممکن است هنگام تعیین علت رضایتبخش نبودن عملکرد برنامه مربوط باشد .کنترلهای
داخلی شامل طرحها ،سیاستها ،روشها و شیوههای استفاده شده به منظور دستیابی به مأموریت ،مقاصد و
اهداف سازمان است .کنترلهای داخلی شامل فرآیندها و روشهایی برای برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و
کنترل عملیات برنامه و سیستم مدیریت برای اندازهگیری ،گزارشگری و نظارت بر عملکرد برنامه است.
نمونههایی از اهداف حسابرسی مربوط به کنترلهای داخلی شامل ارزیابی میزان اطمینان معقولی است که
کنترلهای داخلی فراهم میکند ،از این نظر که آیا:
الف-

مأموریتها ،مقاصد و اهداف سازمان بهگونهای اثربخش و کارا انجام شده و یا به دست آمده است؛

ب-

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

پ-

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

دسترسی ،استفاده و واگذاری غیرمجاز محافظت شده است؛
ت-

اطالعات مدیریت ،مانند مقیاسهای سنجش عملکرد و گزارشهای عمومی ،برای پشتیبانی از عملکرد و

تصمیمگیری ،کامل ،دقیق و هماهنگ است؛
ث-

اطالعات یکپارچه از سیستمهای رایانهای به دست آمده است؛ و

ج-

برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مرتبط با سیستمهای اطالعاتی ،برنامهریزی الزم جهت تهیه نسخه

پشتیبان به منظور پیشگیری از اختالل غیرمجاز در فعالیتها و وظایفی که سیستمها پشتیبان آن است ،صورت
میپذیرد یا خیر.
 -1-21اهداف حسابرسی رعایت به معیارهای رعایت مقرر شده توسط قوانین ،مقررات ،مفاد قراردادها و موافقتنامههای
کمکهای بالعوض و سایر الزامات مربوط میشود 0که میتواند تحصیل ،محافظت ،استفاده و واگذاری منابع
8

 -الزامات مربوط به رعايت ميتواند مالي يا غيرمالي باشد.
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واحد مورد حسابرسی و نیز کمیت ،کیفیت ،به موقع بودن و هزینه خدمات ارائه شده توسط آن واحد را تحت
تأثیر قرار دهد؛ اهداف رعایت شامل تعیین این موضوع است که آیا:
الف-

هدف کلی برنامه ،شیوه اجرای آن ،خدمات ارائه شده ،پیآمدها ،یا جامعهای که از خدمات استفاده میکند بر

طبق قوانین ،مقررات ،مفاد قراردادها ،موافقتنامههای کمکهای بالعوض و سایر الزامات میباشد؛
ب-

توزیع و ارائه خدمات و مزایای دولت بر مبنای شایستگی فردی شهروندان دریافتکننده آن خدمات و مزایا

انجام میشود؛
پ-

هزینههای انجام شده ی ا پیشنهادی بر طبق قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای

بالعوض میباشد؛ و
ت-

درآمدهای دریافتی بر طبق قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض میباشد یا

خیرi.

 -1-22اهداف حسابرسی تحلیل وضعیت آتی ،تحلیلها یا نتیجهگیریهایی را درباره اطالعاتی که بر مبنای مفروضات
مربوط به رویدادهای احتمالی آتی است ،همراه با اقدامات احتمالی که واحد مورد حسابرسی ممکن است در
برخورد با رویدادهای آتی انجام دهد ،ارائه میکند .نمونههایی از اهداف مربوط به این کار شامل فراهم نمودن
نتیجهگیریهایی بر مبنای موارد زیر است:
الف-

روندهای جاری و پیشبینی شده و تأثیر بالقوه آتی بر برنامهها و خدمات دولت؛

ب-

برنامهها یا سیاستهای جایگزین شامل پیشبینی پیآمدهای برنامه با توجه به مفروضات گوناگون؛

پ-

پیشنهادهای مرتبط با سیاستها یا قوانین شامل مزایا ،معایب و تحلیل دیدگاههای افراد ذینفع؛

ت-

اطالعات آتی تهیه شده توسط مدیریت؛

ث-

بودجهها و پیشبینیهایی که مبتنی بر موارد زیر است:

مفروضاتی درباره رویدادهای آتی مورد انتظار؛
.1

واکنش مورد انتظار مدیریت نسبت به رویدادهای آتی پیشگفته ،و

ج-

مفروضات مدیریت که مبنای اطالعات آتی قرار گرفته است.
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بخش 1
اصول اخالقي در حسابرسي عملیاتي
مقدمه
 -2-1از آنجا که حسابرسی برای پاسخگویی دولت به عموم ،مسئلهای اساسی است ،مردم از مؤسسههای حسابرسی و
حسابرسانی که کار خود را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام میدهند ،انتظار دارند که اصول اخالقی
را رعایت نمایند .مدیریت مؤسسه حسابرسی رفتار اخالقی را در سرتاسر مؤسسه از طریق پشتیبانی از فرهنگ
اخالقی ،اطالع رسانی روشن رفتار قابل پذیرش و انتظارات از هر یک از کارکنان و ایجاد محیطی که رفتار اخالقی
در سرتاسر سطوح مؤسسه را تقویت و تشویق میکند ،برقرار مینماید.
 -2-2اصول اخالقی ارائه شده در این بخش ،ساختاری را فراهم میکند که بر کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی
تأثیر میگذارد .به دلیل اینکه اطالعات ارائه شده در این بخش به جای الزامات خاص با اصول بنیادی سر و کار
دارد ،این بخش شامل الزامات بیشتر نیست.
 -2-3اجرای کار حسابرسی مطابق با اصول اخالقی ،یک موضوع مرتبط با مسئولیت فردی و سازمانی است .اصول
اخالقی در حفظ استقالل حسابرس ،1پذیرش فقط کاری که حسابرس صالحیت اجرای آن را دارد ،اجرای کار با
باالترین کیفیت و رعایت استانداردهای الزماال جرای بیان شده در گزارش حسابرسی ،کاربرد دارد .درستکاری و
بیطرفی هنگامی حفظ میشود که حسابرسان کار خود را اجرا کنند و تصمیمهایی بگیرند که با منافع گسترده
اتکاکنندگان به گزارش آنان ،ازجمله عموم ،سازگار باشد.
اصول اخالقي
 -2-4اصول اخالقی مندرج در بخشهای زیر ،چارچوب کلی برای کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،شامل
استانداردهای عمومی ،اجرای عملیات و گزارشگری را فراهم میکند .هر اصل به جای برقراری مجموعهای از
الزامات ،بهگونهای تشریح شده است که حسابرسان بتوانند واقعیتها و شرایط هر وضعیت را در چارچوب این
اصول اخالقی در نظر بگیرند .الزامات اخالقی یا آیین رفتار حرفهای دیگری نیز ممکن است برای حسابرسانی که
حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا میکنند ،کاربرد داشته باشد.13
 - 9الزامات مربوط به استقالل در بخش  3توضيح داده شده است.
 - 10حسابرسان انفرادي كه اعضاي انجمنهاي حرفهاي و يا داراي مدارك و
گواهينامههاي حرفهاي هستند ،ممكن است مشمول الزامات اخالقي اين انجمنها يا
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 -2-5اصول اخالقی ،راهنمای کار حسابرسان اجراکننده حسابرسیها طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،به شرح
زیر میباشد:
الف -منافع عمومی؛
ب -درستکاری؛
پ -بیطرفی؛
ت -استفاده درست از اطالعات ،منابع و جایگاه دولتی؛ و
ث -رفتار حرفهای.
مناف عمومي
 -2-6منافع عمومی ،به عنوان مجموعه رفاه گروهی از مردم و واحدهای مورد حسابرسی که حسابرسان به آنها خدمت
ارائه میکنند ،تعریف شده است .رعایت درستکاری ،بیطرفی و استقالل در انجام مسئولیتهای حرفهای،
به حسابرسان در رعایت اصل خدمت در جهت منافع عمومی و جلب اعتماد عموم کمک میکند.
رود -2-2ویژگی بارز یک حسابرس ،پذیرش مسئولیت برای خدمت در جهت منافع عمومی است .این مسئولیت هنگام انجام
حسابرسی در محیط عملیاتی ،بسیار حساس است .استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل مفهوم پاسخگویی در
برابر منابع عمومی است که برای تأمین منافع عمومی ،موضوعی اساسی است .ان اصول نسبت به مسئولیتهای
حسابرسان اساسی
یدرستکاری
 -2-0درستکاری به این معنی است که حسابرسان در رابطه با واحدهای مورد حسابرسی و استفادهکنندگان از
گزارشهای حسابرسی ،کار خود را با نگرشی بیطرفانه ،واقعبینانه و غیرجانبدارانه اجرا کنند.
 -2-1تصمیمگیری های سازگار با منافع عمومی ،بخشی مهم از اصل درستکاری است .حسابرسان در اجرای
مسئولیتهای حرفه ای خود ممکن است با فشارهای متضاد از سوی مدیریت واحد مورد حسابرسی ،سطوح
مختلف دولت و سایر استفاده کنندگان احتمالی روبرو شوند .حسابرسان همچنین ممکن است با فشارهایی برای
تخطی از اصول اخالقی به منظور کسب نادرست منافع شخصی و سازمانی روبرو شوند .در حل و فصل این تضادها

نهادهاي اعطاكننده مدارك و گواهينامههاي حرفهاي نيز قرار گيرند .حسابرسان
نهادهاي دولتي ممكن است مشمول قوانين و مقررات اخالقي دولتي قرار گيرند.
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و فشارها ،عمل با درستکاری به این معنی است که حسابرسان به مسئولیتهای خود در قبال منافع عمومی،
اولویت دهند.
بيطرفي
 -2-13بیطرفی شامل مستقل بودن در عمل و ظاهر هنگام ارائه خدمات حسابرسی ،حفظ نگرش بیطرفانه ،داشتن
سالم ت فکری و نداشتن تضاد منافع است .پرهیز از تضادهایی که ممکن است در عمل و ظاهر بر بیطرفی
حسابرسان در انجام خدمات حسابرسی آسیب برساند ،برای حفظ اعتبار ضرورت دارد .حفظ بیطرفی شامل
ارزیابی مستمر روابط با واحد مورد حسابرسی و سایر اشخاص ذینفع در زمینه مسئولیت حسابرسان در برابر
جامعه

استii.11

استفاده درست از اطالعات ،مناب و جايگاه دولتي
 -2-11اطالعات ،منابع یا جایگاههای دولتی باید برای مقاصد اداری و نه به طور نادرست برای منافع شخصی حسابرسان
یا به گونهای مغایر با قانون یا زیانآور برای منافع قانونی واحد مورد حسابرسی یا مؤسسه حسابرسی ،مورد
استفاده قرار گیرد.
 -2-12در محیطهای دولتی ،حق عموم نسبت به شفافیت اطالعات دولت باید با استفاده درست از آن اطالعات ادا شود.
افزون بر این ،بیشتر برنامههای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی است که به افشای اطالعات مربوط میشود .برای
ایجاد این تعادل ،احتیاط در استفاده از اطالعات به دست آمده در جریان انجام وظایف حسابرسان ،بخشی مهم در
دستیابی به این هدف است .افشای نامناسب چنین اطالعاتی به اشخاص ثالث ،عملی پذیرفتنی نیست.
 -2-13از دیدگاه افراد حرفهای ،پاسخگویی به عموم در مورد استفاده درست و مدیریت سنجیده منابع دولتی ،یک بخش
اصلی از مسئولیتهای حسابرسان است.
 -2-14استفاده نادرست از جایگاه حسابرس درجهت منافع شخصی ،تخطی از مسئولیت اساسی یک حسابرس است.
اعتبار یک حسابرس ممکن است از طریق اقداماتی آسیب ببیند که میتواند توسط شخص ثالث بیطرف و آگاه از
اطالعات مربوط ،اینگونه تشخیص داده شود که به نفع اشخاص زیر است:
-

حسابرس یا خویشاوندان یا نزدیکان وی؛

 - 11مفاهيم بي طرفي و استقالل با هم بسيار مرتبط هستند .مشكالت همراه با
استقالل يا تضاد منافع ممكن است موجب خدشهدارشدن بيطرفي شود (استانداردهاي
استقالل در بندهاي  3-2تا  3-11مالحظه شود).
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-

شریک مؤسسه یا مؤسسهای که حسابرس در آن به عنوان مدیر یا کارمند کار میکند؛ و

-

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

(بندهای  3-2تا  3-1برای بحث بیشتر درباره آسیبهای شخصی به استقالل حسابرس ،مالحظه شود).
رفتار حرفهای
 -2-15انتظارات سطح باال در رابطه با حرفه حسابرسی شامل رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از هرگونه اقدامی است
که ممکن است موجب بیاعتباری کار حسابرسان شود .این موارد شامل اعمالی است که موجب میشود
شخص ثالث بیطرف و آگاه از اطالعات مربوط ،به این نتیجه برسد که کار حسابرسان به لحاظ حرفهای ناقص
است .رفتار حرفهای همچنین شامل انجام کوششی صادقانه از سوی حسابرسان در اجرای وظایف و خدمات
حرفهای خود طبق استانداردهای فنی و حرفهای مربوط است.
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بخش 9
استانداردهای عمومي
مقدمه
-3-1

این بخش ،استانداردهای عمومی را تعیین و الزامات مربوط به اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی
عملیاتی را ارائه می کند .استانداردهای عمومی همراه با اصول اخالقی فراگیر ارائه شده در بخش  ،2مبنایی را
برای اعتبار کار حسابرسان تعیین میکند .این استانداردها بر استقالل مؤسسه حسابرسی و هر یک از
حسابرسان آن ،اعمال قضاوت حرفهای در اجرای کار و تهیه گزارشهای مربوط ،صالحیت کارکنان حسابرسی،
کنترل کیفیت حسابرسی و حصول اطمینان و بررسیهای هم پیشگان برونسازمانی تأکید دارد.

استقالل
-3-2

مؤسسه حسابرسی و هر یک از حسابرسان ،در همه زمینههای مرتبط با کار حسابرسی ،اعم از دولتی یا عمومی،
باید از موارد شخصی ،برونسازمانی و درونسازمانی ناقض استقالل دوری جویند و از ابراز آنها پرهیز نمایند.

-3-3

حسابرسان و مؤسسههای حسابرسی باید استقالل را بهگونهای حفظ کنند که اظهارنظرها ،یافتهها،
نتیجهگیریها ،قضاوتها و پیشنهادهای آنان بیطرفانه باشد و توسط اشخاص ثالث بیطرف و آگاه از اطالعات
مربوط نیز بیطرفانه دیده شود .حسابرسان باید از شرایطی اجتناب کنند که می تواند موجب شود اشخاص
ثالث بی طرف و آگاه از اطالعات مربوط به این نتیجه برسند که حسابرسان نمی توانند استقالل را حفظ کنند
و از اینرو نمی توانند قضاوت بی طرفانه و بدون جانبدارانه در مورد همه موضوعات مرتبط با اجرای حسابرسی و
گزارشگری در مورد کار اعمال کنند.

-3-4

هنگامیکه حسابرسان و مؤسسههای حسابرسی وجود موارد نقض استقالل نسبت به واحد مورد حسابرسی
در عمل یا ظاهر را ارزیابی می کنند ،باید سه عامل کلی نقض استقالل یعنی عوامل شخصی ،برونسازمانی و
درونسازمانی 12را مدنظر قرار دهد .چنانچه یک یا چند عامل پیشگفته بر استقالل حسابرس تأثیر بگذارد یا
تأثیر گذاری آن بر استقالل متصور باشد ،مؤسسه حسابرسی (یا حسابرس) بایستی از اجرای کار خودداری کند
 -به جز شرایطی که در آن مؤسسه حسابرسی مستقر در واحد دولتی ،به دلیل الزامات قانونی یا به دالیل دیگر،

 - 12برای حسابرسانی که کار حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملياتی
اجرا می کنند ،ممکن است آگاهی از ساير استانداردهای استقالل و قوانين و
مقررات اخالقی قابل اجرا در ارتباط با فعاليتهای آنان و رعايت آن نيز ضرورت
داشته باشد.
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نمیتواند از انجام کار خودداری نماید ،در آن حالت مؤسسه حسابرسی باید موارد نقض را افشا کند و عبارت
رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را تعدیل نماید (بندهای 1-12و 1-13مالحظه شود).
-3-5

حسابرسان در هنگام استفاده از کار کارشناسان ،13بایستی توانایی آنان در انجام کار و گزارش بیطرفانه
نتیجهگیریها را تا آنجایی ارزیابی کنند که به ارتباط آنها با برنامهها یا واحد مورد حسابرسی مربوط میشود.
در صورت نقض استقالل کارشناس ،حسابرسان نبایستی به کار انجامشده توسط آنان اتکا کنند.

-3-6

در صورت شناسایی موارد نقض استقالل پس از صدور گزارش حسابرسی ،مؤسسه حسابرسی باید تأثیر آن را بر
حسابرسی ارزیابی کند .چنانچه مؤسسه حسابرسی به این نتیجه برسد که حسابرسی طبق استانداردهای
حسابرسی عملیاتی انجام نشده است ،بایستی تأثیر آن را بر گزارش حسابرسی تعیین کند و مدیریت و ارکان
راهبری واحد مورد حسابرسی ،درخواستکنندگان گزارش یا نهادهای دارای اختیار قانونی نسبت
به واحد مورد حسابرسی و افراد استفاده کننده از گزارش حسابرسی را در رابطه با موارد نقض استقالل و تأثیر
آن بر حسابرسی آگاه نماید .مؤسسه حسابرسی بایستی چنین تذکراتی را مکتوب نماید.

موارد نقض شخصي استقالل
-3-2

حسابرسانی که در انجام یک کار حسابرسی مشارکت دارند ،باید از همه موارد نقض شخصی استقالل ،دوری
گزینند .14موارد نقض شخصی استقالل حسابرسان از روابط یا عقایدی ناشی میشود که ممکن است موجب
شود تا حسابرسان میزان پرس و جوها و افشا را محدود کنند یا موجب تضعیف یا تحریف یافتههای حسابرسی
به هر شکل ممکن شود .هر یک از حسابرسان بایستی مقامهای مربوط در مؤسسههای حسابرسی خود را از
هرگونه موارد نقض شخصی استقالل آگاه نمایند .نمونههایی از موارد نقض شخصی استقالل حسابرسان به شرح
زیر است ،اما تنها به موارد زیر محدود نمیشود:

 - 13ازجمله کارشناسان مورد نظر در اين بخش ،کارشناسان بيمه ،ارزيابان ،وکال،
مهندسان ،مشاوران محيط زيست ،متخصصان امور بهداشتی ،آمارگران و زمينشناسان
هستند.
 - 14اين موارد شامل حسابرسانی میشود که کار يا گزارش را بازنگری میکنند و
ساير کارکنان مؤسسه حسابرسی می شود که میتوانند بهطور مستقيم بر پیآمد
حسابرسی تأثير گذارند .دوره تحت پوشش شامل دوره تحت پوشش حسابرسی و دورهای
است که حسابرسی در حال اجرا و گزارشگری میباشد.
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الف-

خویشاوندان درجه یک یا نزدیک 15که مدیر یا سرپرست واحد مورد حسابرسی هستند یا به عنوان کارمند

واحد مورد حسابرسی در موقعیتی قرار دارند که میتوانند نفوذی قابل مالحظه بر واحد یا برنامه مورد حسابرسی داشته
باشند؛ iii

ب-

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

پ-

داشتن مسئولیت اداره کردن یا تصمیمگیریهایی که میتواند بر عملیات واحد یا برنامه مورد حسابرسی

تأثیرگذار باشد ،برای نمونه ،انجام خدمت به عنوان عضو هیئت مدیره ،مدیر ،سرپرست یا سایر مقامهای ارشد در هر
یک از موارد تصمیمگیری ،سرپرستی ،یا نظارت مستمر بر واحد  ،فعالیت یا برنامه مورد حسابرسی؛
ت-

انجام عملیات حسابرسی به طور همزمان یا در آینده توسط فردی که عهدهدار هر نوع خدمات حسابداری

به واحد مورد حسابرسی است؛
ث-

پیشداوری در رابطه با افراد ،گروهها ،سازمانها یا اهداف یک برنامه خاص که میتواند موجب جهتگیری در

حسابرسی شود؛
ج-

عوامل جهتگیری شامل مواردی که ناشی از عقاید سیاسی ،گرایشهای اجتماعی ناشی از عضویت یا اشتغال یا

وفاداری بهگونهای خاص به سیاستها ،گروهها و سازمانها یا سطحی از حکومت باشد؛ و
چ-
-3-0

قصد استخدام در واحد مورد حسابرسی هنگام اجرای عملیات حسابرسی.
مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان ممکن است با شرایط متفاوت گوناگون یا ترکیبی از شرایط روبهرو شوند
که می تواند موجب نقض شخصی استقالل گردد .بنابراین ،شناسایی تمام مواردی که میتواند موجب نقض
شخصی استقالل شود ،امکانپذیر نمیباشد .در نتیجه ،مؤسسههای حسابرسی بایستی بخشی از روشهای
سیستمهای کنترل کیفیت خود را به شناسایی موارد نقض شخصی استقالل و کمک به اطمینان از رعایت
الزامات استقالل طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،تخصیص دهند .مؤسسههای حسابرسی بایستی
دستکم موارد زیر را رعایت کنند:

الف-

برقراری سیاستها و روشهایی برای شناسایی ،گزارش و رفع موارد نقض شخصی استقالل؛

 - 15خويشاوندان درجه يک عبارت از همسر و افراد تحت تکفل اعم از وابسته يا
غيروابسته است .خويشاوندان نزديک عبارت از والدين ،برادر يا خواهر يا
فرزندان غيرمستقل است.
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ب-

اطالع رسانی سیاستها و روشهای مؤسسه حسابرسی به همه حسابرسان در مؤسسه و باالبردن سطح شناخت

آنان از سیاستها و
پ-

روشها؛ iiii

استقرار سیاستها و روشهای داخلی الزم به منظور نظارت بر رعایت سیاستها و روشهای مؤسسه

حسابرسی؛
ت-

به کارگیری ساز و کارهای انضباطی به منظور ترویج رعایت سیاستها و روشهای مؤسسه حسابرسی؛

ث-

تأکید بر اهمیت استقالل و انتظاراتی که حسابرسان همواره در برابر منافع عمومی به آن عمل خواهند کرد؛ و

ج-

مستندسازی مراحلی که به شناسایی موارد بالقوه نقض شخصی استقالل میانجامد.

-3-1

هنگامی که مؤسسه حسابرسی پیش از شروع به کار یا طی انجام حسابرسی ،موردی از نقض شخصی استقالل
را تشخیص میدهد ،بایستی به موقع نسبت به رفع آن اقدام کند .در مواردی که نقض استقالل تنها به یک
حسابرس یا یک کارشناس در رابطه با یک حسابرسی خاص مربوط میشود ،مؤسسه حسابرسی ممکن است
بتواند مورد نقض شخصی را برطرف نماید .برای نمونه ،مؤسسه حسابرسی میتواند حسابرس یا کارشناس
موردنظر را از انجام هر کاری در آن حسابرسی خارج کند یا از آن حسابرس یا کارشناس درخواست نماید تا
علت نقض شخصی را رفع کند .چنانچه نتوان مورد نقض شخصی را بر طرف کرد ،مؤسسه حسابرسی بایستی از
انجام آن کار حسابرسی کنارهگیری نماید .در شرایطی که حسابرسان توسط واحدهای دولتی به کار گمارده
شدهاند و نمیتوانند از کار حسابرسی کنارهگیری نمایند ،بایستی از الزامات مندرج در بند  3-4پیروی کنند.

موارد برونسازماني نقض استقالل
 -3-13مؤسسه حسابرسی باید از موارد برونسازمانی نقض استقالل دوری گزیند .عوامل برونسازمانی در مؤسسه
حسابرسی می تواند کار را محدود نماید یا با توانایی حسابرسان در شکلدهی اظهارنظرها ،یافتهها و
نتیجهگیریهای مستقل و بیطرفانه تداخل پیدا کند .موارد برونسازمانی نقض استقالل هنگامی روی میدهد
که حسابرسان توسط فشارهای واقعی یا ظاهری ایجاد شده از طرف مدیریت و کارکنان واحد حسابرسی یا
سازمانهای نظارتی ،از فعالیت بیطرفانه و اعمال تردید حرفهای منع شوند .برای نمونه ،در شرایط زیر،
حسابرسان ممکن است آزادی کامل برای قضاوت مستقل و بیطرفانه نداشته باشند و در نتیجه ،این امر بر
حسابرسی تأثیر منفی داشته باشد:
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الف -دخالت یا نفوذ برونسازمانی که میتواند بهگونهای نادرست دامنه حسابرسی را محدود یا تعدیل نماید یا تهدید
به انجام چنین کاری کند ،مانند اعمال فشار برای کاهش نامناسب میزان رسیدگی به منظور کاهش هزینهها یا
حقالزحمه حسابرسی؛
ب -دخالت برونسازمانی با انتخاب یا کاربرد روشهای حسابرسی یا انتخاب معامالتی که باید مورد آزمون قرار
گیرد؛
پ -محدودیتهای غیرمنطقی در مورد زمان مجاز برای تکمیل حسابرسی یا صدور گزارش؛
ت -محدودیت تحمیلی برونسازمانی در دسترسی به سوابق ،مقامات دولتی یا سایر افراد الزم برای انجام
حسابرسی؛
ث -دخالت برون سازمانی در امور استخدام ،انتصاب ،تعیین حقوق و مزایا و ارتقای کارکنان حسابرسی؛
ج -محدودیت هایی در مورد وجوه یا سایر منابع مورد نیاز مؤسسه حسابرسی که بر توانایی مؤسسه حسابرسی در
اجرای مسئولیتهای خود ،تأثیر منفی داشته باشد؛
چ -اختیار تأثیرگذاری یا اعمال نفوذ نامناسب بر قضاوت حسابرسان در رابطه با محتوای مناسب گزارش؛
ح -تهدید به تعویض حسابرسان به علت عدم توافق با محتوای گزارش حسابرسی ،نتیجهگیریهای حسابرسان یا
کاربرد اصول حسابداری یا سایر معیارها؛ و
خ -اعمال نفوذهایی که موجب به خطر افتادن تداوم کار حسابرسان به دالیلی غیر از عدم شایستگی ،سوء رفتار یا
نیاز به انجام حسابرسی باشد.
 -3-11مؤسسههای حسابرسی بایستی سیاستها و روشهایی را برای شناسایی و رفع موارد برونسازمانی نقض
استقالل به عنوان بخشی از سیستم کنترلهای کیفیت خود به منظور رعایت الزامات استقالل طبق
استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،برقرار کنند.
قضاوت حرفهای
 -3-12حسابرسان باید قضاوت حرفهای را در برنامهریزی و اجرای حسابرسی و گزارشگری نتایج به کار گیرند.
3-13

قضاوت حرفهای شامل به کارگیری مراقبت منطقی و تردید حرفهای است .مراقبت منطقی به فعالیت مستمر بر
طبق استانداردهای حرفهای و اصول اخالقی قابل اجرا مربوط میشود .تردید حرفهای نگرشی است که شامل
ذهنی پرسشگر و ارزیابی منتقدانه از شواهد میباشد .در واقع ،تردید حرفهای شامل طرز تفکری است که در
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آن ،حسابرسان ،مدیریت را نه نا درست تصور می کنند و نه درستکار بدون تردید .این باور که مدیریت درستکار
است ،دلیلی برای پذیرش شواهدی کمتر از متقاعدکننده نمیباشد.
 -3-14به کارگیری دانش ،مهارتها و تجربه حرفهای حسابرسان به منظور اجرای مستمر ،با حسن نیت و درستکارانه،
گردآوری اطالعات و ارزیابی بیطرفانه کافی و مناسب بودن شواهد ،جزء اصلی حسابرسیها است .قضاوت و
صالحیت حرفهای به یکدیگر وابسته هستند ،زیرا قضاوتها بسته به صالحیت حسابرسان انجام میشود.
 -3-15قضاوت حرفهای ،کاربرد مجموعه دانش ،مهارتها و تجربههای همه کارکنان درگیر درکار و همچنین قضاوت
حرفهای هر یک از حسابرسان را نشان میدهد .افزون بر افرادی که به طور مستقیم در حسابرسی درگیر
هستند ،قضاوت حرفه ای ممکن است شامل همکاری با سایر اشخاص ذینفع ،کارشناسان برونسازمانی و
مدیریت مؤسسههای حسابرسی باشد.
 -3-16به کارگیری قضاوت حرفهای در همه جنبههای انجام مسئولیتهای حرفهای شامل پیروی از استانداردهای
استقالل ،حفظ بیطرفی و اعتبار ،تعیین کارک نان حسابرسی با صالحیت برای کار ،تعریف دامنه کار ،ارزیابی و
گزارشگری نتایج کار و برقراری کنترل کیفیت مناسب در سراسر فرآیند کار برای اجرا و گزارشگری حسابرسی،
ضرورت دارد.
 -3-12به کارگیری قضاوت حرفه ای در تعیین سطح آگاهی مورد نیاز از موضوع اصلی حسابرسی و شرایط مربوط ،مهم
است .این امر شامل بررسی پیرامون این موضوع است که آیا مجموعه تجربه ،آموزش ،دانش ،مهارتها،
تواناییها و درک کلی گروه حسابرسی برای برآورد خطرهایی که موضوع اصلی حسابرسی ممکن است شامل
اشتباه یا تفسیر با اهمیت باشد ،کافی است یا خیر.
 -3-10موضوع مه م دیگر در نظر گرفتن سطح خطر در هر کار حسابرسی شامل خطر ناشی از نتیجهگیری نادرست
است .در زمینه خطر حسابرسی ،اعمال قضاوت حرفهای در تعیین کافی و مناسب بودن شواهد مورد استفاده
برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها بر مبنای اهداف حسابرسی و هرگونه پیشنهاد گزارش شده ،یک
بخش جداییناپذیر از فرآیند حسابرسی است.
 -3-11حسابرسان بایستی تصمیمهای مهمی را مستند نمایند که بر اهداف ،دامنه و روش شناسی؛ یافتهها؛
نتیجهگیریها؛ و پیشنهادهای ناشی از قضاوت حرفهای حسابرسی تأثیر میگذارد.
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 -3-23هرچند این استاندارد مسئولیت اعمال قضاوت حرفهای در برنامهریزی و اجرای یک حسابرسی را بر عهده
حسابرس و مؤسسه حسابرسی میگذارد ،اما نه به مسئولیت نامحدود و نه به خطاناپذیری حسابرس یا مؤسسه
حسابرسی داللت دارد .اطمینان قطعی به دلیل ماهیت شواهد و ویژگیهای تقلب ،هرگز به دست نمیآید.
قضاوت حرفهای به معنای برطرف نمودن همه محدودیتها یا ضعفهای ممکن در ارتباط با یک حسابرسی
خاص نمیباشد ،بلکه به معنای شناسایی ،بررسی ،کمینهسازی ،سادهسازی ،و تشریح آنها است.
صالحیت
 -3-21کارکنانی که برای انجام حسابرسی تعیین می شوند ،باید در مجموع دارای صالحیت حرفهای کافی برای انجام
وظایف محوله باشند.
 -3-22مدیریت مؤسسه حسابرسی بایستی مهارتهای مورد نیاز برای اجرای تعهد حسابرسی خاص یا دامنه
حسابرسی های مورد اجرا را ارزیابی و مشخص کند که آیا نیروی کار در اختیار او از مهارتهای الزم برای انجام
آن کارها برخوردار است یا خیر .افزون بر این ،مؤسسههای حسابرسی بایستی فرآیندی را برای کارمندیابی،
استخدام ،تعیین حقوق و دستمزد ،ارتقاء مستمر ،تخصیص و ارزیابی کارکنان به منظور نگهداری نیروی کار
باصالحیت داشته باشند .ماهیت ،میزان و رسمیت این فرآیند به عوامل گوناگون مانند اندازه مؤسسه حسابرسی،
ساختار و حجم کارهای آن بستگی دارد.
 -3-23صالحیت از ترکیبی از آموزش و تجربه ناشی میشود .صالحیت لزوماً با سنوات تجربه حسابرسی اندازهگیری
نمیشود ،زیرا چنین اندازهگیری کمّی امکان ندارد انواع تجارب به دست آمده توسط یک حسابرس در هر دوره
زمانی مشخص را به درستی نشان دهد .حفظ صالحیت از طریق تعهد به یادگیری و پیشرفت در سراسر عمر
حرفه ای یک حسابرس ،عنصری مهم برای حسابرسان است .صالحیت ،حسابرس را قادر به انجام قضاوتهای
حرفهای دقیق میسازد.
دانش و صالحیت فني
 -3-24کارکنان انتخاب شده برای انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،پیش از شروع هر کار ،باید
در مجموع از دانش فنی ،مهارتها و تجربه کافی به منظور داشتن صالحیت الزم برای انجام انواع کار
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حسابرسی برخوردار باشند .کارکنان انتخاب شده برای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی
بایستی در مجموع دارای ویژگیهای زیر باشند:
الف-

آگاهی از استانداردهای حسابرسی عملیاتی الزم االجرا در انجام نوع کاری که برای آن انتخاب شدهاند و

برخورداری از آموزش ،مهارتها و تجربه الزم برای کاربرد این آگاهی در کار مورد اجرا؛
ب-

آگاهی کلی از موضوع اصلی مورد بررسی و محیطی که واحد مورد حسابرسی در آن فعالیت میکند؛

ت-

مهارتهای ارتباطی گفتاری و نوشتاری به طور شفاف و مؤثر؛ و

ث-

مهارتهای مناسب برای کار مورد اجرا .برای نمونه ،مهارتهای کارکنان و کارشناسان در:

نمونهگیری آماری ،چنانچه کار مستلزم استفاده از نمونهگیری آماری است؛
فناوری اطالعات ،اگر کار شامل بررسی سیستمهای اطالعاتی است؛
مهندسی ،چنانچه کار شامل بررسی دادههای پیچیده مهندسی است؛
.1

روش شناسیها یا روشهای تحلیلی خاص حسابرسی ،مانند استفاده از ابزارهای بررسی پیچیده ،برآوردهای

مربوط به بیمههای زندگی (اکچوئری) یا آزمونهای تحلیل آماری ،در صورت لزوم؛ یا
.2

دانش تخصصی در موضوعهای اصلی  ،مانند موضوعات علمی ،پزشکی ،زیست محیطی ،آموزشی یا هر موضوع

تخصصی دیگر ،چنانچه کار به چنین تخصصی نیازمند است.
آموزشهای حرفهای مستمر
 -3-25حسابرسانی که کار حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل برنامهریزی ،سرپرستی ،اجرای
عملیات یا گزارشگری انجام میدهند ،بایستی صالحیت حرفهای خود را از طریق آموزش حرفهای مستمر حفظ
کنند.
 -3-26برنامههای آموزش حرفهای مستمر ،فعالیتهای آموزشی سازمان یافته با اهداف یادگیری طراحی شده برای
حفظ یا افزایش دانش ،مهارتها و تواناییهای شاغلین در حوزههای مربوط به اجرای حسابرسیها است .تعیین
اینکه چه موضوعهایی برای هر یک از حسابرسان از جهت برآورده نمودن الزامات آموزشی مناسب است ،یک
موضوع قضاوت حرفهای می باشد که توسط حسابرسان با مشورت با مقامات ذیصالح در مؤسسههای حسابرسی
آنان انجام میشود .ازجمله مالحظات مربوط به اعمال چنین قضاوتی ،تجربه حسابرسان ،مسئولیتهایی که
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آنان در اجرای کار طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی برعهده میگیرند و محیط عملیاتی
واحد مورد حسابرسی میباشد.
 -3-22مسئولیت بهبود صالحیتهای فردی حسابرسان و رعایت الزامات آموزش حرفهای مستمر اساساً برعهده خود
حسابرسان است .مؤسسه حسابرسی باید روشهای کنترل کیفیت را به منظور کمک به حصول اطمینان از
رعایت الزامات اموزشی حرفهای مستمر ،شامل مستندسازی آموزش حرفهای مستمر تکمیل شده توسط
حسابرسان ،داشته باشد.
 -3-20کارشناسان برونسازمانی که در اجرای کار طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی به حسابرسان کمک
میکنند ،بایستی دارای صالحیت باشند و صالحیت حرفهای در حوزههای تخصصی خود را حفظ نمایند ،اما
الزامی به گذراندن دورههای آموزش حرفهای مستمر مقرر در استانداردهای حسابرسی عملیاتی ندارند .هرچند،
حسابرسانی که از کار کارشناسان برونسازمانی استفاده مینمایند ،بایستی صالحیت حرفهای چنین
کارشناسانی را ارزیابی کنند و یافتهها و نتیجهگیریهای آنان را مستند نمایند .کارشناسان درونسازمانی که
به عنوان عضوی از گروه حسابرسی کار میکنند ،بایستی استانداردهای حسابرسی عملیاتی شامل الزامات
آموزش حرفهای مستمر را رعایت نمایند.
کنترل کیفیت و اطمینان از کار
 -3-21هر مؤسسه حسابرسی که حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا میکند ،باید:
الف-

سیستم کنترل کیفیتی را مستقر نماید که به منظور فراهم نمودن اطمینان معقول به مؤسسه حسابرسی که

مؤسسه و کارکنان آن الزامات استانداردهای حرفهای و قوانین و مقررات الزماالجرا را رعایت میکنند ،طراحی شده
است؛ و
ب-

هر سه سال یکبار ،یک بررسی توسط هم پیشگان برونسازمانی داشته باشد.16

 - 16عدم رعايت الزامات بررسی هم پيشگان توسط يک مؤسسه حسابرسی (بندهای ب
 3-29و  3-33تا  )3-39به عبارت تعديل شده رعايت استانداردهای حسابرسی
عملياتي می انجامد .رعايت (يا عدم رعايت) الزامات سيستم کنترل کيفيت مقرر
در بندهای الف  3-29و  3-30تا  3-33توسط مؤسسه حسابرسی بهعنوان بخشی از
فرآيند بررسی هم پيشگان ،آزمون و گزارش میشود و تأثيری بر عبارت رعايت
استانداردهای حسابرسی عملياتي ندارد (بندهای  1-11تا  1-13بخش  1مالحظه
شود).
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سیستم کنترل کیفیت
 -3-33سیستم کنترل کیفیت یک مؤسسه حسابرسی ،ازجمله مدیریت مؤسسه حسابرسی ،بر اجرای کار با کیفیت باال
و سیاستها و روشهایی تأکید میکند که مؤسسه به منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد رعایت
الزامات استانداردهای حرفهای و قوانین و مقررات الزماالجرا طراحی کرده است .ماهیت ،میزان و رسمیت
سیستم کنترل کیفیت یک مؤسسه حسابرسی با توجه به شرایط مؤسسه حسابرسی ،مانند اندازه ،تعداد دفاتر و
پراکندگی جغرافیایی ،دانش و تجربه کارکنان ،ماهیت و پیچیدگی کارهای حسابرسی و مالحظات
مربوط به هزینه – منفعت آن ،متفاوت است.
 -3-31هر موسسه حسابرسی باید سیاستها و روشهای کنترل کیفیت خود را مستند نماید و آن سیاستها و روشها
را به کارکنان خود اطالع رسانی کند .همچنین مؤسسه حسابرسی بایستی رعایت سیاستها و روشهای کنترل
کیفیت خود را نیز مستند کند و این مستندات را برای یک دوره زمانی کافی نگهداری نماید ،تا افراد اجراکننده
روشهای نظارتی و بررسیهای هم پیشگان بتوانند میزان انطباق مؤسسه حسابرسی با سیاستها و روشهای
کنترل کیفیت خود را ارزیابی کنند .شکل و محتوای اینگونه مستندسازی ،موضوع قضاوت حرفهای است و با
توجه به شرایط مؤسسه حسابرسی متفاوت خواهد بود.
 -3-32هر مؤسسه حسابرسی بایستی سیاستها و روش هایی را در سیستم کنترل کیفیت خود داشته باشد که در
مجموع به موارد زیر بپردازد:
الف-

مسئولیتهای مدیریت در مورد کیفیت در درون مؤسسه حسابرسی :سیاستها و روشهایی که مسئولیت

کیفیت اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی و اطالع رسانی سیاستها و روشهای مرتبط با
کیفیت را تعیین میکند .چنین سیاستها و اطالع رسانیهایی موجب تقویت فرهنگی میشود که در آن ،کیفیت در
اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،امری ضروری است.
ب-

الزامات مربوط به استقالل ،قانون و اخالق :سیاستها و روشهای طراحی شده برای فراهمکردن اطمینان

معقول نسبت به اینکه مؤسسه حسابرسی و کارکنان آن استقالل خود را حفظ و الزامات قانونی و اخالقی الزماالجرا را
رعایت

میکنندii.12

 - 17بندهای  3-2تا  3-11برای استانداردهای مرتبط با استقالل مالحظه شود .بخش
 2برای استانداردهای مرتبط با اصول آيين رفتار حرفهای مالحظه شود .همچنين هر
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پ-

شروع ،10پذیرش و ادامه حسابرسی :سیاستها و روشهای شروع ،پذیرش و ادامه حسابرسی به این منظور

طراحی شده است که اطمینان معقول فراهم کند که مؤسسه حسابرسی تنها خدماتی را ارائه می نماید که در آنها
بتواند استانداردهای حرفه ای و اصول اخالقی را رعایت و در چارچوب تعهد یا اختیار قانونی مؤسسه فعالیت کند.
ت-

منابع انسانی :سیاستها و روشهای طراحی شده به منظور فراهم کردن اطمینان معقول به مؤسسه حسابرسی

که دارای کارکنان توانمند و با صالحیت برای انجام حسابرسیهای محوله طبق الزامات استانداردهای حرفهای و قوانین
و مقررات مربوط میباشد.11
ث-

اجرا ،مستندسازی و گزارشگری حسابرسی :سیاستها و روشهای طراحی شده به منظور فراهم کردن اطمینان

معقول به مؤسسه حسابرسی که انجام حسابرسیها و صدور گزارشها طبق استانداردهای حرفهای و الزامات قانونی و
مقرراتی ،می باشد.
ج-

نظارت بر کیفیت :ارزیابی مستمر و ادواری از کار تکمیل شده حسابرسی که به این منظور طراحی شده است

که برای مدیریت مؤسسه حسابرسی اطمینان معقول فراهم شود که سیاستها و روشهای مرتبط با سیستم کنترل
کیفیت به نحو مناسب طراحی و در عمل بهگونه ای اثربخش اجرا شده است .هدف کلی از نظارت بر رعایت سیاستها و
روشهای کنترل کیفیت عبارت است از انجام ارزیابی نسبت به ( )1پیروی از الزامات استانداردهای حرفهای و قوانین و
مقررات مربوط؛ ( )2اینکه آیا سیستم کنترل کیفیت بهگونهای مناسب طراحی شده است یا خیر؛ و ( )3آیا سیاستها و
روشهای کنترل کیفیت بهگونهای اثربخش کار میکند و در عمل رعایت میشود یا خیرi.روشهای نظارت ،بر اساس
واقعیات و شرایط موسسه حسابرسی ،متفاوت خواهد بود .مؤسسه حسابرسی بایستی روشهای نظارتی را اجرا کند که
بتواند رعایت استانداردهای حرفهای الزماالجرا و سیاستها و روشهای کنترل کیفیت را برای حسابرسیهای انجام
شده طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،ارزیابی نماید .افرادی که نظارت می کنند باید در مجموع دارای تجربه و
اختیار کافی برای این کار باشند.

يک از حسابرسان عضو انجمنهای حرفهای ،ممکن است مشمول الزامات آيين رفتار
حرفهای سازمانها يا نهادهاي اعطاکننده مدارک حرفهاي باشند.
 - 18مؤسسههای حسابرسی کار حسابرسی را به اين داليل شروع میکنند )1( :صالحديد
مؤسسه حسابرسی )2( ،درخواست نهادهای قانونگذار يا ناظر و ( )3تعهدات
قانونی .يک مؤسسه حسابرسی ممکن است طبق درخواستها و تعهدات قانونی ،نسبت
به انجام کار الزام داشته باشد .در مواردی که يک مؤسسه حسابرسی در واحد
مورد حسابرسي ،مستقل نيست و اما بهدليل الزام قانونی يا داليل ديگر،
نمیتواند از انجام کار خودداری کند ،به بند  3-3مراجعه شود.
 - 19بندهای  3-21تا  3-28برای الزامات مرتبط با صالحيت حرفهای مالحظه شود.
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 -3-33مؤسسه حسابرسی بایستی نتایج روشهای نظارتی خود را دست کم هر سال یکبار با شناسایی هرگونه
نارسایی روشمند مستعد بهبود ،همراه با پیشنهادهای مربوط به اقدامات اصالحی ،تحلیل و خالصه نماید (طبق
استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،بررسی کار و گزارشی که در اجرای وظیفه نظارتی تهیه میشود ،به تنهایی
کنترلهای نظارتی محسوب نمیشود .اگر چه ،این نوع از بررسیهای اولیه ممکن است به عنوان بخشی از
تحلیل و تخلیص مزبور ،مورد استفاده قرار گیرد).
بررسي هم پیشگان برونسازماني
 -3-34مؤسسههای حسابرسی که کار حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا میکنند ،باید دست
کم هر سه سال یکبار یک بررسی هم پیشگان برون سازمانی که توسط بررسی کنندگان مستقل از مؤسسه
حسابرسی مورد بررسی ،اجراشده است ،داشته باشند.
 -3-35مؤسسه حسابرسی بایستی به منظور فراهمنمودن مبنایی منطقی جهت تعیین اینکه آیا سیستم کنترل کیفیت
مؤسسه حسابرسی برای دوره مورد بررسی ،23بهگونه ای مناسب طراحی شده است یا خیر و آیا مؤسسه
حسابرسی سیستم کنترل کیفیت خود را به منظور فراهمنمودن اطمینان معقول در مورد انطباق با
استانداردهای حرفهای الزماالجرا رعایت میکند یا خیر ،به انجام بررسی هم پیشگان برون سازمانی که از لحاظ
دامنه بررسی کفایت داشته باشد ،مبادرت نماید.
 -3-36دامنه بررسی هم پیشگان بایستی دربرگیرنده مراحل زیر باشد:
الف-

بررسی سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مؤسسه حسابرسی؛

ب-

توجه به کفایت و نتایج روشهای نظارت داخلی مؤسسه حسابرسی؛

پ-

بررسی گزارشهای حسابرسی انتخاب شده و مستندات مربوط؛

ت-

بررسی سایر مستندات الزم برای ارزیابی رعایت استانداردها ،برای نمونه ،مستندسازی استقالل ،سوابق آموزش

حرفهای مستمر و پروندههای مدیریت منابع انسانی؛ و
ث-

مصاحبه با سطوح مختلف انتخابی از کارکنان حرفهای مؤسسه حسابرسی مورد بررسی به منظور ارزیابی میزان

درک و التزام آنان به سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مربوط.

20

 -دوره مورد بررسي عموما دربرگيرنده يك سال است.
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 -3-32گروه بررسی هم پیشگان بایستی یک برآورد خطر جهت تعیین تعداد و انواع خدمات انتخابی انجام دهند .بر
اساس برآورد خطر مزبور ،این گروه بایستی یک یا ترکیبی از رویکردهای زیر را برای انتخاب هر یک از کارهای
حسابرسی جهت بررسی به کار

گیرندii:21

( )1انتخاب کارهای حسابرسی که نمونه ای بارز و منطقی از کارهای انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی
عملیاتی توسط مؤسسه حسابرسی مورد بررسی باشد؛

یا iii

( )2انتخاب کارهای حسابرسی که نمونهای بارز و منطقی از همه انواع کارهای مرتبط با سیستم کنترل کیفیت
مؤسسه حسابرسی مورد بررسی ،شامل یک یا چند کار انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی باشد.
 -3-30گروه بررسی هم پیشگان بایستی یک یا چند گزارش مکتوب در رابطه با اطالع رسانی نتایج بررسی شامل موارد
زیر ،تهیه نمایند:
الف-
ب-

تشریح دامنه بررسی هم پیشگان ،شامل هرگونه محدودیت

موجود؛ iiii

اظهارنظر در مورد اینکه آیا سیستم کنترل کیفیت فعالیتهای حسابرسی مؤسسه حسابرسی مورد بررسی طی

دوره مورد بررسی به منظور فراهم نمودن اطمینان معقول در مورد انطباق با استانداردهای حرفهای الزماالجرا
به گونهای مناسب طراحی و رعایت شده است یا خیر؛
پ-

ویژگیهای استانداردهای حرفهای که مؤسسه حسابرسی مورد بررسی ملزم به رعایت آن شده است؛ و

ت-

در مورد اظهارنظرهای تعدیل شده یا مردود ،22شرحی از دالیل اظهارنظر تعدیل شده یا مردود ،همراه با شرح

تفضیلی یافتهها و پیشنهادها در گزارش بررسی هم پیشگان ،به منظور اینکه مؤسسه حسابرسی بتواند اقدامهای مناسب
را انجام دهد.
 -3-31گروه بررسی هم پیشگان بایستی معیارهای زیر را رعایت کند:
الف-

گروه بررسی در مجموع دارای دانش به روز در رابطه با استانداردهای حسابرسی عملیاتی و کار حسابرسی

واحدهای دولتی باشد؛

ً به مؤسسههای حسابرسی مربوط است که نسبت به انواع ديگر
 - 21رويکرد دوم ،عمومآ
حسابرسیها ،تنها تعداد اندکی از حسابرسیهای مبتنی بر استانداردهای حسابرسی عملياتي
را انجام میدهند.
 - 22اظهارنظر تعديلي ،اظهارنظری است که طبق آن هم پيشگان بررسیکننده به اين نتيجه
میرسند که به استثنای اثرات نارسايیهای مندرج در گزارش ،سيستم کنترل کيفيت در دوره
زمانی موردنظر بهگونهاي مناسب طراحی و رعايت شده است .اظهار نظر مردود ،اظهار نظري
است مبني بر اينكه سيستم كنترل كيفيت بهگونهاي مناسب طراحي و رعايت نشده است تا
نسبت به رعايت استانداردهاي حرفهاي ،اطمينان معقول بهدست آيد.
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ب-

مؤسسهای که کار بررسی هم پیشگان را انجام میدهد و هر یک از اعضای گروه بررسی هم پیشگان ،از مؤسسه

حسابرسی مورد بررسی و کارکنان آن و خدمات حسابرسی انتخاب شده برای بررسی (همانگونه که در استانداردهای
حسابرسی عملیاتی شرح داده شده است) مستقل باشند؛ و
پ-

گروه بررسی درمجموع دانش مناسب در مورد چگونگی اجرای بررسی هم پیشگان را دارا باشد .چنین دانشی

ممکن است از آموزش ضمن خدمت ،دورههای آموزشی یا ترکیبی از هر دو به دست آید .داشتن کارکنانی در گروه
بررسی همپیشگان که دارای تجربه پیشین در بررسی هم پیشگان یا گروههای نظارتی درون سازمانی هستند ،مطلوبتر
است.
 -3-43یک مؤسسه حسابرسی مستقل بایستی آخرین گزارش بررسی هم پیشگان خود را در دسترس عموم قرار دهد؛
برای نمونه ،با قرار دادن گزارش بررسی هم پیشگان در یک پایگاه اطالع رسانی برونسازمانی یا یک فایل قابل
دسترس عموم که برای شفافسازی عمومی نتایج بررسی هم پیشگان طراحی شده است .چنانچه هیچیک از
این گزینهها برای مؤسسه حسابرسی قابل دسترس نیست ،مؤسسه بایستی همان ساز و کار شفاف سازی را
به کار برد که برای انتشار دیگر اطالعات خود به کار میگیرد و همچنین گزارش بررسی هم پیشگان را در
صورت درخواست ،در اختیار درخواستکنندگان قرار دهد.
 -3-41اطالعات مندرج در گزارشهای بررسی هم پیشگان برونسازمانی و نامههای اظهارنظر ،ممکن است با
تصمیمهای مربوط به گرفتن کار حسابرسی مرتبط باشد .بنابراین ،مؤسسههای حسابرسی که در پی عقد
قرارداد برای انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی هستند ،بایستی موارد زیر را به طرف
قرارداد ارائه کنند:
الف -آخرین گزارش بررسی هم پیشگان و هرگونه نامه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی؛ و
ب-

هرگونه گزارشهای بررسی هم پیشگان و نامههای اظهارنظر بعدی دریافتی طی مدت قرارداد.

 -3-42حسابرسانی که از کار مؤسسه حسابرسی دیگر استفاده میکنند بایستی یک نسخه از آخرین گزارش بررسی
هم پیشگان و هرگونه نامه اظهارنظر آن مؤسسه را درخواست نمایند و مؤسسه حسابرسی بایستی این مدارک را
به محض درخواست ،ارائه نماید (بندهای  3-5و  4-41تا  4 -43برای الزامات و رهنودهای بیشتر در مورد
استفاده از کار دیگران مالحظه شود).
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بخش 4
استانداردهای اجرای عملیات در حسابرسي عملیاتي
مقدمه
 -4-1این بخش ،استانداردهای اجرای عملیات را تعیین و الزامات مربوط به اجرای حسابرسی طبق استانداردهای
حسابرسی عملیاتی را ارایه میکند .استانداردهای اجرای عملیات برای حسابرسیهای عملیاتی ،به برنامهریزی
حسابرسی ،سرپرستی کارکنان ،دریافت شواهد کافی و مناسب و تهیه مستندات حسابرسی ،مربوط میشود.
مفاهیم اطمینان معقول ،اهمیت و خطر حسابرسی ،چارچوبی را برای کاربرد این استانداردها تشکیل میدهد و در
تمام مباحث حسابرسیهای عملیاتی لحاظ شده است.
 -4-2بخشهای  1تا  5این مجموعه برای اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،کاربرد دارد.
اطمینان معقول
4-3

اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،اطمینان معقول فراهم مینماید که شواهد زیربنای
یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسی ،کافی و مناسب است .بنابراین ،کافی و مناسب بودن شواهد مورد نیاز و
آزمونهای شواهد ،بر اساس اهداف ،یافتهها و نتایج ،متفاوت خواهد بود .اهداف حسابرسیهای عملیاتی ،دامنهای
"محدود" تا "گسترده" دارد و شامل انواع گوناگونی از شواهد با کیفیتهای متفاوت است .در برخی از خدمات،
شواهد کافی و مناسب در دسترس است ،اما در برخی دیگر ،اطالعات ممکن است محدود باشد .قضاوت حرفهای
در حین اینکه سطح اطمینان مناسب در مورد کافی و مناسب بودن شواهد به دست آمده برای دستیابی به اهداف
حسابرسی را فراهم میسازد به حسابرسان در تعیین دامنه و روش شناسی مورد نیاز برای دستیابی به اهداف
حسابرسی کمک میکند( .بندهای  4-55تا  4-21برای بحث درباره ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد مالحظه
شود).
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اهمیت در حسابرسي عملیاتي
 -4-4مفهوم اهمیت 23در سرتاسر حسابرسی عملیاتی ،ازجمله هنگام تصمیمگیری درباره نوع و میزان کار حسابرسی
مورد اجرا ،ارزیابی نتایج کار حسابرسی ،تشریح گزارش و یافتهها و نتیجهگیریهای مربوط ،به حسابرسان کمک
میکند .اهمیت به عنوان اهمیت نسبی یک موضوع در رابطه با زمینه مورد بررسی ،شامل عوامل کمی و کیفی،
تعریف شده است .چنین عواملی شامل اهمیت موضوع در ارتباط با موضوع اصلی حسابرسی ،ماهیت و تأثیر
موضوع ،مربوط بودن موضوع ،نیازها و عالیق شخص ثالث بیطرف و آگاه از اطالعات مربوط و اثر موضوع بر برنامه
یا فعالیت مورد حسابرسی میشود .قضاوت حرفهای هنگام ارزیابی اهمیت موضوعهای مرتبط با اهداف حسابرسی،
به حسابرسان کمک میکند.
iiiخیر حسابرسي
 -4-5خطر حسابرسی به معنای احتمال نادرست یا ناقص بودن یافتهها ،نتیجهگیریها ،پیشنهادها یا اطمینان
حسابرسان ،در نتیجه وجود عواملی مانند شواهد ناکافی و/یا نامناسب ،فرآیند ناقص حسابرسی ،حذفهای عمدی
یا اطالعات گمراهکننده ناشی از ارائه نادرست یا تقلب است .برآورد خطر حسابرسی دربرگیرنده مالحظات کمّی و
کیفی است .عواملی مانند چارچوبهای زمانی ،پیچیدگی یا حساسیت کار؛ اندازه برنامه برحسب مبالغ پولی و
تعداد شهروندان برخوردار از خدمت ،کفایت سیستمها و فرآیندهای واحد مورد حسابرسی برای کشف موارد
ناسازگار ،اشتباهات یا تقلبهای بااهمیت ،و دسترسی حسابرسان به سوابق نیز بر خطر حسابرسی تأثیر میگذارد.
خطر حسابرسی شامل خطری است که حسابرسان خطا ،ناسازگاری ،اشتباه بااهمیت یا تقلب در شواهد پشتوانه
حسابرسی را کشف نکنند .خطر حسابرسی را میتوان با انجام اقداماتی مانند افزایش دامنه حسابرسی؛ افزودن
حسابرسان و کارشناسان و سایر منابع به گروه حسابرسی؛ تغییر روش شناسی برای دستیابی به شواهد بیشتر،
کسب شواهد با کیفیت باالتر یا شکلهای دیگری از شواهد مؤید یا همسوکردن یافتهها و نتیجهگیریها برای
بازتاب شواهد به دست آمده ،کاهش داد.

 - 23در استانداردهای حسابرسی عملياتي ،واژه " "significantبا واژه " ،"materialکه
در متون حسابرسیهای صورتهای مالی به کار میرود ،معادل هم در نظر گرفته شده
است.
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برنامهريزی
 -4-6حسابرسان باید برنامهریزی کارهای ضروری برای دستیابی به اهداف حسابرسی را به نحو مناسب طراحی و آن
راiiمستند کنند.
 -4-2حسابرسان باید حسابرسی را چنان برنامهریزی کنند که خطر حسابرسی به سطحی مناسب که فراهمکننده
اطمینان معقول نسبت به کافی و مناسب بودن شواهد برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسان
باشد ،کاهش یابد .تصمیمگیری در این مورد بر اساس قضاوت حرفهای انجام میشود .در برنامهریزی حسابرسی،
حسابرسان بایستی سطح اهمیت و خطر حسابرسی را برآورد کنند و این برآوردها را در تعریف اهداف ،دامنه و
روش شناسی حسابرسی برای پیگیری آن اهداف ،24به کار گیرند .برنامهریزی ،فرآیندی مستمر در سرتاسر
حسابرسی است .بنابراین ،حسابرسان ممکن است ضروری بدانند که اهداف ،دامنه و روش شناسی حسابرسی را
در جریان تکمیلکار ،تعدیل کنند.
 -4-0اهداف چیزهایی هستند که حسابرسی برای دستیابی به آنها انجام میشود .این اهداف ،موضوع اصلی حسابرسی و
ابعاد عملکرد مربوط به آن را مشخص میکند و ممکن است در برگیرنده یافتههای بالقوه و عناصر گزارشگری
باشد که حسابرسان میخواهند آنها را تشریح کنند .اهداف حسابرسی میتواند به عنوان پرسشهایی در رابطه با
برنامهای25

ویژه در نظر گرفته شود که حسابرسان بر اساس شواهد به دستآمده و ارزیابی شده با معیارهای

معین ،در پی پاسخگویی به آنها هستند.
4-1

دامنه ،حد و مرز حسابرسی است و به طور مستقیم به اهداف حسابرسی مربوط میشود .دامنه حسابرسی ،موضوع
اصلی حسابرسی مانند یک برنامه ویژه یا جنبههایی از یک برنامه ،اسناد و سوابق الزم ،دوره زمانی مورد بررسی ،و
مکانهای اجرای عملیات حسابرسی را توضیح میدهد که حسابرسان آن را ارزیابی و گزارش میکنند.

 4-13روش شناسی ،ماهیت و میزان روشهای حسابرسی برای گردآوری و تحلیل شواهد برای دستیابی به اهداف
حسابرسی را تشریح میکند .روشهای حسابرسی ،اقدامات و آزمونهای ویژهای است که حسابرسان برای

 - 24در شرايطی که اهداف حسابرسی توسط قانون تعيين میشود ،حسابرسان ممکن
است برای تعريف اهداف يا دامنه حسابرسی ،آزادی عمل نداشته باشند.
 - 25واژه برنامه " "Programکه در اين رهنمود استفاده شده است ،دربرگيرنده
واحدها ،سازمانها ،برنامهها ،فعاليتها و وظايف دولت میباشد.
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دستیابی به اهداف حسابرسی اجرا می کنند .حسابرسان باید روش شناسی را بهگونهای طراحی کنند که شواهد
کافی و مناسب برای دستیابی به اهداف حسابرسی و کاهش خطر حسابرسی به سطحی قابل پذیرش به دست آید
و اطمینان معقول فراهم گردد که شواهد به منظور پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسان ،کافی و
مناسب است .روش شناسی شامل ماهیت و میزان روشهای حسابرسی استفاده شده برای دستیابی به اهداف
حسابرسی است.
 -4-11ح سابرسان بایستی خطر حسابرسی و آنچه را که در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت است با کسب شناخت از
موارد زیر برآورد کنند:
الف-

ماهیت و شکل برنامهها و نیازهای استفادهکنندگان بالقوه از گزارش حسابرسی (بنـدهای  4-13تا )4-15؛
تا )4-22؛

ب-

کنترلهای داخلی مرتبط با اهداف مشخص و دامنه حسابرسی (بندهای 4-16

پ-

کنترلهای سیستمهای اطالعاتی برای مقاصد برآورد خطرهای حسابرسی و برنامه ریزی حسابرسی در ارتباط با

اهداف حسابرسی (بندهای  4-23تا )4-22؛
ت-

الزامات قانونی و مقرراتی مربوط ،مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض ،تقلب بالقوه یا

سوءاستفاده بااهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی (بندهای  4-20تا )4-35؛ و
ث-

نتایج حسابرسیهای پیشین که به طور مستقیم به اهداف حسابرسی جاری مربوط است (بند )4-36؛

 4-12حسابرسان بایستی همچنین هنگام برنامهریزی:
الف-معیارهای بالقوه موردنیاز برای ارزیابی موضوعهای مشمول حسابرسی را شناسایی کنند (بندهای 4-32و-30
)4؛ iii

ب-

منابع شواهد حسابرسی را شناسایی و میزان و نوع شواهد مورد نیاز را با توجه به خطر حسابرسی و اهمیت،

تعیین کنند (بندهای  4-31و )4-43؛
پ-

چگونگی استفاده از کار سایر حسابرسان و کارشناسان را برای دستیابی به اهداف حسابرسی معین ارزیابی کنند

(بندهای  4-41تا )4-43؛
ت-

کارکنان و کارشناسان کافی با مجموعه صالحیت حرفهای مناسب را فراهم و سایر منابع الزم برای اجرای

حسابرسی را شناسایی کنند؛
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ث-

در رابطه با برنامهریزی و اجرای حسابرسی با مدیران ،ارکان راهبری و سایر افراد مربوط ،تبادلنظر کنند

(بندهای  4-46تا )4-41؛ و
ج-

طرح کلی حسابرسی را تهیه کنند (بندهای  4-53و .)4-51

ماهیت و شکل برنامه و نیازهای استفادهکنندگان
 4-13حسابرسان هنگام برنامهریزی حسابرسی عملیاتی ،بایستی از ماهیت برنامه یا اجزای برنامه مورد حسابرسی و
استفاده بالقوه ای که از نتایج یا گزارش حسابرسی خواهد شد ،شناخت به دست آورند .ماهیت و شکل برنامه مورد
حسابرسی دربرگیرنده موارد زیر است:
الف-

قابلیت رویت ،حساسیت و خطرهای مرتبط با برنامه مورد حسابرسی؛

ب-

سن و قدمت برنامه یا تغییرات در شرایط آن؛

پ-

اندازه برنامه بر حسب جمع مبالغ پولی ،تعداد شهروندان تحت تأثیر یا سایر مقیاسها؛

ت-

سطح و میزان بررسی یا سایر شکلهای نظارت مستقل؛

ث-

طرح و اهداف راهبردی برنامه؛ و

ج-

عوامل یا شرایط برونسازمانی که میتواند به طور مستقیم بر برنامه تأثیر گذارد.

 4-14گروهی از استفاده کنندگان از گزارش حسابرسان ،مقامات دولتی هستند که ممکن است اجازه یا درخواست
اجرای حسابرسی را داده باشند .گروه مهم دیگری از استفادهکنندگان از گزارش حسابرسان شامل سازمانهای
نظارتی ،نهادهای قانونی و افراد مسئول در واحد مورد حسابرسی برای اقدام درباره پیشنهادهای حسابرسان
می باشد .سایر استفاده کنندگان بالقوه از گزارش حسابرسان شامل قانونگذاران یا سایر مقامات دولت (غیر از
اشخاصی که ممکن است اجازه یا درخواست انجام حسابرسی را داده باشند) ،رسانهها ،گروههای ذینفع و
شهروندان هستند .استفاده کنندگان بالقوه ،افزون بر انتفاع از برنامه ،ممکن است توانایی تأثیرگذاری در اجرای آن

38

را داشته باشند .آگاهی از منافع و نفوذ این گروه از استفادهکنندگان بالقوه میتواند به حسابرسان در قضاوت
نسبت به اینکه آیا یافتههای احتمالی میتواند برای استفادهکنندگان ذیربط بااهمیت باشد یا خیر ،کمک کند.
 4-15کسب شناخت از برنامه مورد حسابرسی ،به حسابرسان در برآورد خطرهای مرتبط با برنامه و تأثیر خطرها بر
اهداف ،دامنه و روش شناسی حسابرسی کمک میکند .شناخت حسابرسان ممکن است ناشی از دانش پیشین
آنان از برنامه یا شناخت آنان از طریق پرس و جوها و مشاهدات انجام شده در برنامهریزی حسابرسی باشد .دامنه
و وسعت این پرس و جوها و مشاهدات میتواند با توجه به اهداف حسابرسی و همچنین لزوم شناخت هر یک از
جوانب ویژه یک برنامه ،متفاوت باشد .این جنبهها به شرح زیر است:
الف-

قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض :برنامههای دولت به طور معمول در

قانون پیشبینی میشود و مشمول قوانین و مقررات ویژه است .قوانین و مقررات ،به طور معمول آنچه که باید انجام
شود ،شخصی که باید انجام دهد ،هدفی که باید به دست آید ،جامعهای که باید به آن خدمات ارائه شود و راهکارهای
تأمین مالی و محدودیتهای مربوط را تعیین میکند .برنامه های دولتی ممکن است همچنین مشمول مفاد قراردادها و
موافقتنامههای کمک های بالعوض باشد .بنابراین ،شناخت قوانین و تاریخچه قانونی تعیین یک برنامه و مفاد هرگونه
قرارداد یا موافقتنامه کمکهای بالعوض ،میتواند برای شناخت خود برنامه ،ضرورت داشته باشد .دستیابی به چنین
شناختی ،یک گام ضروری در شناسایی مفاد قوانین ،مقررات ،قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض محسوب
میشود که در رابطه با اهداف حسابرسی ،با اهمیت است.
ب-

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

به طور معمول هنگام تصویب یک برنامه ،هدف کلی آن را تعیین میکند .مسئوالن واحد مورد حسابرسی ممکن است
اطالعات تفصیلیتری را در رابطه با هدف کلی برنامه به منظور پشتیبانی از تصویب آن ارائه نمایند .گاهی از مسئوالن
واحد مورد حسابرسی نیز خواسته میشود تا اهداف عملکرد و عملیات برنامه شامل ستاندهها و پیآمدهای آن را تعیین
کنند .حسابرسان ممکن است از هدف کلی و مقاصد تعیین شده برای برنامه به عنوان معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد
برنامه استفاده نمایند یا معیارهای بیشتری را برای ارزیابی عملکرد به کار گیرند.
پ-

کنترلهای داخلی :کنترل های داخلی که گاهی کنترل مدیریت نامیده میشود در مفهوم گسترده خود

دربرگیرنده طرحهای سازمانی ،سیاستها ،روشها و رویههایی است که توسط مدیریت برای دستیابی به مأموریت،
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مقاصد و اهداف اتخاذ میشود .کنترلهای داخلی شامل فرآیندهای برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل عملیات
برنامه است .این کنترلها شامل سیستمهایی برای اندازهگیری ،گزارشگری و نظارت بر عملکرد برنامه است .کنترلهای
داخلی همچنین به عنوان ابزاری دفاعی برای محافظت از داراییها و پیشگیری و کشف اشتباهات؛ تقلب؛ تخطی از
قوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سوءاستفاده به کار میرود (بندهای  4-16تا
 4-22شامل رهنمودهایی درباره کنترلهای داخلی است).
ت-

مصارف :مصارف ،مقدار منابعی (درقالب پول ،مواد ،کارکنان و غیره) است که در یک برنامه مصرف میشود .این

منابع می تواند از داخل یا خارج از واحد مجری برنامه فراهم شده باشد .اندازهگیری منابع مصرف شده میتواند دارای
ابعادی مختلف مانند بهای تمام شده ،زمان و کیفیت باشد .نمونههایی از مقیاسهای اندازهگیری منابع مصرف شده،
مبالغ پولی پرداختی ،ساعات کار مصرفی کارکنان و متراژ فضای ساختمان مورد استفاده میباشد.
ث-

عملیات برنامه :عملیات برنامه شامل راهبردها ،فرآیندها و فعالیتهایی است که مدیریت به منظور تبدیل منابع

مصرف شده به ستاندهها به کار میگیرد .عملیات برنامه ممکن است مشمول کنترلهای داخلی باشد.
ج-

ستاندهها :ستانده ها نشانگر مقدار کاالها یا خدمات تولید شده توسط یک برنامه است .برای نمونه اندازهگیری

ستانده برای یک برنامه آموزش شغلی میتواند تعداد کارکنانی باشد که دوره آموزشی را گذراندهاند و اندازهگیری
ستانده برای یک برنامه مراقبت ایمنی پرواز ،میتواند تعداد بازرسیهای ایمنی انجام شده باشد.
چ-

پیآمدها :پیآمدها ،دستاوردها یا نتایج یک برنامه است .به عنوان نمونه ،اندازهگیری پیآمد برای یک برنامه

آموزش حرفهای میتواند درصد افرادی باشد که کار پیدا کردهاند و پس از یک دوره زمانی مشخص ،هنوز در همان کار
اشتغال دارند .نمونهای از اندازهگیری پیآمد برای یک برنامه مراقبت ایمنی پرواز ،میتواند درصد کاهش مشکالت
ایمنی مشاهده شده در بازرسیهای بعدی یا درصد مشکالت اصالح شده در بازرسیهای پیگیری باشد .اینگونه
اندازهگیریهای پیآمدها ،بیانگر میزان پیشرفت در دستیابی به هدف کلی تعیین شده برای برنامه به منظور کمک
به شهروندان غیرشاغل در دستیابی به شغل و حفظ آن و اصالح عملیات ایمنی پرواز است .پیآمدها ممکن است تحت
تأثیر عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،فیزیکی یا فناوری خارج از برنامه قرار گیرد .حسابرسان ممکن است رویکردهای ناشی
از سایر رشتههای علمی ،مانند روشهای ارزیابی برنامه را به منظور جداسازی آثار برنامه از عوامل مؤثر دیگر به کار
گیرند .پیآمدها همچنین شامل اثرات غیرمنتظره و /یا غیرعمدی مثبت و منفی یک برنامه میباشد.
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کنترل داخلي
 4-16حسابرسان بایستی از کنترلهای داخلی 26که در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت است ،شناخت به دست
آورند .حسابرسان در خصوص کنترلهای داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت است ،بایستی ارزیابی
کنند که آیا کنترلهای داخلی به گونهای مناسب طراحی و اجرا شده است یا خیر .حسابرسان برای آن گروه از
کنترلهای داخل که نسبت به اهداف حسابرسی بااهمیت به نظر میرسد ،باید برای کسب شواهد کافی و مناسب
به منظور پشتیبانی از ارزیابی خود درباره اثربخشی آن کنترلها برنامهریزی کنند .کنترلهای سیستمهای
اطالعاتی اغلب بخشی جداییناپذیر از کنترلهای داخلی یک واحد مورد حسابرسی است .بنابراین ،هنگام کسب
شناخت از اهمیت کنترل های داخلی در رابطه با اهداف حسابرسی ،حسابرسان همچنین بایستی تعیین کنند که
آیا ارزیابی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی ضرروت دارد یا خیر (بندهای  4-23تا  4-22برای توضیحات بیشتر
در مورد ارزیابی اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی مالحظه شود).
 4-12حسابرسان ممکن است ماهیت ،زمانبندی یا میزان روشهای حسابرسی را بر اساس ارزیابیهای خود از
کنترلهای داخلی و نتایج آزمون کنترلهای داخلی تعدیل نمایند .برای نمونه ،جنبههایی از برنامه که دارای
ضعفهای کنترلی است ،احتمال خطر عدم موفقیت بیشتری دارد .بنابراین ،حسابرسان ممکن است رسیدگیهای
خود را در این زمینهها متمرکز سازند .در مقابل ،کنترلهای مؤثر در واحد مورد حسابرسی ممکن است
حسابرسان را به محدودکردن میزان و نوع آزمون حسابرسی مورد نیاز متقاعد سازد.
 4-10حسابرسان ممکن است با پرس و جو ،مشاهده ،بازبینی مدارک و سوابق ،بررسی گزارشهای سایر حسابرسان یا
آزمونهای مستقیم ،از کنترلهای داخلی شناخت به دست آورند .روشهایی که حسابرسان برای کسب شناخت
از کنترلهای داخلی اجرا می کنند ،ممکن است بر اساس اهداف و خطر حسابرسی ،در هر حسابرسی نسبت
به حسابرسیهای دیگر ،متفاوت باشد .میزان این روشها بر اساس اهداف حسابرسی ،خطرها یا مشکالت شناخته
 - 26به رهنمود کنترلهای داخلی مندرج در "کنترلهای داخلی چارچوب يکپارچه" منتشرشده توسط کميته
سازمانهای حامی کميسيون تردوی ( )COSOمراجعه شود .همـانگونه که در چـارچوب  COSOآمـده است،
کنتـرلهای داخلی متـشکل از  5جز مـرتبط به هم میباشد که عبـارتند از ( )1محيـط کنترلی ()2
برآورد خطر ( )3فعاليتهای کنترلی ( )3اطالعات و ارتباطات و ( )5نظارت .اهداف کنترلهای داخلی
به ( )1گزارشگری مالی ( )2عمليات و ( )3رعايت -39،به رهنمود کنترلهای داخلی مندرج در
"کنترلهای داخلی چارچوب يکپارچه" منتشرشده توسط کميته سازمانهای حامی کميسيون تردوی ()COSO
مراجعه شود .همـانگونه که در چـارچوب  COSOآمـده است ،کنتـرلهای داخلی متـشکل از  5جز مـرتبط
به هم میباشد که عبـارتند از ( )1محيـط کنترلی ( )2برآورد خطر ( )3فعاليتهای کنترلی ()3
اطالعات و ارتباطات و ( )5نظارت .اهداف کنترلهای داخلی به ( )1گزارشگری مالی ( )2عمليات و ()3
رعايت،
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شده یا بالقوه کنترلهای داخلی و شناختی که حسابرسان در حسابرسیهای پیشین کسب کردهاند ،متفاوت
خواهد بود.
 4-11مطالب زیر درباره انواع اهداف مهم کنترلهای داخلی است که به حسابرسان در کسب شناخت بهتر از کنترلهای
داخلی و تعیین اینکه آیا آنها نسبت به اهداف حسابرسی بااهمیت است یا خیر و به چه میزان،کمک میکند.
الف-

اثربخشی و کارایی عملیات برنامه :کنترلهای ناظر بر عملیات برنامه شامل سیاستها و روشهایی است که

واحد مورد حسابرسی به کار میگیرد تا اطمینان معقول فراهم کند که برنامه ضمن توجه به صرفه اقتصادی و کارآیی،
به اهداف خود دست مییابد .شناخت این کنترلها میتواند در شناخت عملیات برنامه که دادهها و منابع مصرفشده را
به ستاندهها و پیآمدها تبدیل میکند ،به حسابرسان کمک نماید.
ب-

مربوط بودن و اتکاپذیری اطالعات :کنترلهای ناظر بر مربوط بودن و اتکاپذیری اطالعات شامل سیاستها،

روشها و اقداماتی است که مسئوالن واحد مورد حسابرسی برقرار میکنند تا برای آنان اطمینان معقول فراهم شود که
اطالعات عملیاتی و مالی به کار گرفته شده در تصمیمگیری و گزارشگری برونسازمانی ،مربوط و اتکاپذیر است و در
گزارشها به طور مطلوب افشا شده است .شناخت این کنترلها میتواند به حسابرسان کمک کند تا ( )1میزان خطر
مربوط و اتکاپذیر نبودن اطالعات گردآوری شده توسط واحد مورد حسابرسی را برآورد نمایند و ( )2آزمونهای مناسب
اطالعات را با در نظر گرفتن اهداف حسابرسی طراحی کنند.
پ-

رعایت قوانین و مقررات الزماالجرا و مفاد قراردادها و موافقتنامههای کمکهای بالعوض :کنترلهای ناظر بر

رعایت ،شامل سیاستها و روشهایی است که واحد مورد حسابرسی به منظور دستیابی به اطمینان معقول از اجرای
برنامه مطابق با قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها و موافقتنامههای کمکهای بالعوض به کار میگیرد .شناخت
کنترلهای مربوط به رعایت این گونه قوانین و مقررات و مفاد قراردادها و موافقتنامههای کمکهای بالعوض که از نظر
حسابرسان در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت تشخیص داده شده است ،میتواند در برآورد خطر اعمال غیر قانونی و
تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سوءاستفاده ،به حسابرسان کمک کند.
 4-23یکی از زیر مجموعههای این گروه از اهداف کنترلهای داخلی ،حفاظت از داراییها و منابع است .کنترلهای ناظر
بر محافظت از داراییها و منابع شامل سیاستها و روشهای برقرار شده توسط واحد مورد حسابرسی به منظور
پیشگیری منطقی یا کشف سریع تحصیل ،استفاده یا واگذاری غیرمجاز داراییها و منابع است.
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 4-21در حسابرسیهای عملیاتی ،هنگامی یک نارسایی در کنترلهای داخلی وجود دارد که طراحی یا عملکرد یک
کنترل موجب نشود که مدیریت یا کارکنان در جریان عادی اجرای وظایف محوله به آنان )1( ،ضعفهای
اثربخشی یا کارایی عملیات ) 2( ،تحریف در اطالعات مالی یا عملیاتی ،یا ( )3تخطی از قوانین و مقررات را
به موقع پیشگیری ،کشف یا اصالح کنند .یک نارسایی هنگامی در طراحی به وجود میآید که (الف) کنترل الزم
برای دستیابی به هدف کنترلی ،پیشبینی نشده باشد یا (ب) یک کنترل موجود به درستی طراحی نشده باشد
به طوری که حتی اگر کنترل به همان گونهای که طراحی شده است ،عمل کند ،به هدف کنترل دست نیابد.
نارسایی در عملیات هنگامی به وجود میآید که (الف) یک کنترل با طراحی درست به همانگونهای که طراحی
شده است ،عمل ن کند یا (ب) هنگامی که شخص اجراکننده کنترل ،اختیار یا تخصصهای الزم برای اجرای
اثربخش کنترل را نداشته باشد.
 4-22حسابرسی

داخلی22

یکی از اجزای مهم راهبری کلی ،پاسخگویی و کنترلهای داخلی است .یک نقش مهم

بسیاری از واحدهای حسابرسی داخلی ،فراهم کردن اطمینان معقول از این بابت است که کنترلهای داخلی برای
کاهش خطرها و دستیابی به مقاصد و اهداف برنامه ،به گونهای مناسب برقرار شدهاند .هنگامی که ارزیابی
کنترلهای داخلی ضرورت می یابد ،حسابرس ممکن است از کار حسابرسان داخلی در ارزیابی اینکه آیا
کنترلهای داخلی به طور اثربخش طراحی و اجرا میشود و از دوبارهکاری پیشگیری میکند یا خیر ،استفاده
نماید (بندهای  4-41تا  4-43در مورد استانداردها و رهنمود درباره استفاده از کار حسابرسان دیگر مالحظه
شود).
کنترلهای سیستمهای اطالعاتي
 4-23شناخت کنترلهای سیستمهای اطالعاتی هنگامی اهمیت مییابد که این سیستمها به طور گسترده در تمام
برنامههای مورد حسابرسی به کار گرفته شود و فرآیندهای تجاری اصلی مرتبط با اهداف حسابرسی ،بر
سیستمهای اطالعاتی متکی باشد .کنترلهای سیستمهای اطالعاتی شامل آن گروه از کنترلهای داخلی است که
به فرآیند پردازش سیستمهای اطالعاتی وابسته است و دربرگیرنده کنترلهای عمومی و کاربردی میباشد.

 - 27بسياری از واحدهای دولتی ،فعاليتهای مربوط به حسابرسی داخلی را تحت
عناوين ديگری مانند بازرسی ،ارزيابی ،رسيدگی ،تشکيالت و روشها يا تحليل
مديريت ،میشناسند .اين فعاليتها از طريق بررسی نحوه انجام وظايف انتخابی،
به مديريت کمک میکند.
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کنترلهای عمومی سیستمهای اطالعاتی ،سیاستها و روشهایی است که در مورد همه یا بخش بزرگی از
سیستمهای اطالعاتی واحد مورد حسابرسی به کار گرفته میشود .کنترلهای عمومی به اطمینان از عملکرد
درست سیستمهای اطالعاتی از طریق ایجاد محیطی برای عملکرد درست کنترلهای کاربردی کمک میکند.
کنترلهای عمومی شامل مدیریت امنیت سیستمها ،دسترسی فیزیکی و منطقی ،مدیریت پیکربندی ،تفکیک
وظایف و برنامهریزی برای پیشامدهای احتمالی میشود .کنترلهای کاربردی که گاهی با عنوان کنترلهای
فرآیند تجاری نامیده میشود ،کنترلهایی است که برای کمک به اطمینان از اعتبار ،کامل بودن ،درستی و
اتکاپذیری معامالت و دادهها در جریان پردازش ،به طور مستقیم با برنامههای کاربردی یکپارچه میشود.
کنترلهای کاربردی دربرگیرنده کنترلهای ناظر بر دادههای ورودی ،پردازش ،ستاندهها ،دادههای اصلی،
واسطهای کاربردی و واسطهای سیستم مدیریت دادهها

استiiii .

 4-24استفاده یک سازمان از کنترلهای سیستمهای اطالعاتی ممکن است فراگیر باشد؛ گرچه ،حسابرسان اساساً به آن
گروه از کنترلهای سیستمهای اطالعاتی توجه دارند که از نظر اهداف حسابرسی بااهمیت است .چنانچه
حسابرسان تعیین کنند که ارزیابی اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی به منظور دستیابی به شواهد کافی
و مناسب ضرورت دارد ،اینگونه کنترلها نسبت به اهداف حسابرسی بااهمیت میباشد .هنگامیکه کنترلهای
سیستمهای اطالعاتی از نظر اهداف حسابرسی بااهمیت تشخیص داده میشود ،سپس حسابرسان بایستی
اثربخشی طراحی و عملکرد چنین کنترلهایی را ارزیابی کنند .این ارزیابی شامل سایر کنترلهای سیستمهای
اطالعاتی میشود که بر اثربخشی کنترلهای بااهمیت یا اتکاپذیری اطالعات استفاده شده در اجرای کنترلهای
بااهمیت ،تأثیر می گذارد .حسابرسان بایستی شناختی کافی از کنترلهای سیستمهای اطالعاتی به دست آورند
که برای برآورد خطر و برنامهریزی حسابرسی در رابطه با اهداف حسابرسی ،ضروری است.
 4-25روشهای حسابرسی برای ارزیابی اثربخشی کنترلهای بااهمیت سیستمهای اطالعاتی دربرگیرنده ( )1کسب
شناخت از سیستمهای اطالعاتی و ( )2شناسایی و ارزیابی کنترلهای عمومی و کاربردی الزم برای حصول
اطمینان از اتکاپذیری اطالعات موردنیاز برای حسابرسی میباشد.
 4-26ارزیابی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی ممکن است همراه با بررسی حسابرسان از کنترلهای داخلی
در ارتباط با اهداف حسابرسی(بندهای  2-16تا  2-22مالحظه شود) یا به عنوان یک هدف یا روش حسابرسی
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مجزا ،بسته به اهداف حسابرسی ،انجام شود .بسته به اهمیت کنترلهای سیستمهای اطالعاتی نسبت به اهداف
حسابرسی ،میزان روشهای حسابرسی برای دستیابی به چنین شناختی ممکن است محدود یا گسترده باشد.
افزون بر این ،ماهیت و میزان خطر حسابرسی در ارتباط با کنترلهای سیستمهای اطالعاتی تحت تأثیر ماهیت
سختافزار و نرمافزار مورد استفاده ،پیکربندی شبکهها و سیستمهای واحد مورد حسابرسی و راهبرد سیستمهای
اطالعاتی آن قرار دارد.
 4-22حسابرسان بایستی مشخص کنند که کدامیک از روشهای حسابرسی در ارتباط با کنترلهای سیستمهای
اطالعاتی برای دستیابی به شواهد کافی و مناسب به منظور پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسی،
ضرورت دارد .عوامل زیر ممکن است در تعیین این روشها به حسابرسان کمک کند:
الف-

میزانی که کنترلهای داخلی در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است ،به اتکاپذیری اطالعات پردازش یا

ایجاد شده توسط سیستمهای اطالعاتی بستگی دارد.
ب-

قابلیت دسترسی به شواهد خارج از سیستم اطالعاتی برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها :ممکن است

برای حسابرسان امکانپذیر نباشد که بدون ارزیابی اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی مربوط ،به شواهد کافی و
مناسب دست یابند .برای نمونه ،چنانچه اطالعات پشتوانه یافتهها و نتایج به دست آمده ،توسط سیستمهای اطالعاتی
تولید شده است یا اتکاپذیری آن به کنترلهای سیستمهای اطالعاتی بستگی دارد ،ممکن است اطالعات پشتوانه یا
مؤید کافی یا شواهد مستند ،به جز اطالعات فراهم شده توسط سیستمهای اطالعاتی ،در دسترس
پ-

نباشدiiiii .

رابطه کنترلهای سیستمهای اطالعاتی با اتکاپذیری دادهها :برای دستیابی به شواهد مربوط به اتکاپذیری

اطالعات تولید شده توسط رایانه ،حسابرسان ممکن است تصمیم بگیرند اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی را
به عنوان بخشی از کسب شواهد مربوط به اتکاپذیری دادهها ارزیابی کنند .چنانچه حسابرس به این نتیجه برسد که
کنترلهای سیستمهای اطالعاتی اثربخش است ،ممکن است میزان آزمون مستقیم دادهها را کاهش دهد.
ت-

ارزیابی اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی به عنوان هدف حسابرسی :هنگامی که ارزیابی اثربخشی

کنترلهای سیستمهای اطالعاتی به طور مستقیم بخشی از هدف حسابرسی است ،حسابرسان بایستی کنترلهای
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سیستم های اطالعاتی الزم برای پیگیری اهداف حسابرسی را آزمون نمایند .برای نمونه ،حسابرسی ممکن است شامل
ارزیابی اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی مرتبط با سیستمها ،تسهیالت یا سازمانهای معین باشد.

الزامات قوانین و مقررات ،مفاد قراردادها يا موافقتنامههای کم های بالعوض ،تقل

يا سوءاستفاده

الزامات قوانین و مقررات ،مفاد قراردادها يا موافقتنامههای کم های بالعوض
 4-20حسابرسان بایستی تعیین کنند که کدامیک از قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای
بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است و خطر توانایی وقوع تخطی از قوانین ،مقررات و مفاد
قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض را برآورد کنند .حسابرسان بایستی بر اساس برآورد خطر،
روشهایی را برای فراهم کردن اطمینان معقول از کشف موارد تخطی از الزامات قوانین و مقررات یا تخطی از مفاد
قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض که در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت است ،طراحی و اجرا
کنند.
 4-21برآورد حسابرسان از خطر حسابرسی ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند پیچیدگی یا جدیدبودن قوانین،
مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض باشد .برآورد حسابرسان از خطر حسابرسی
همچنین ممکن است تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد که آیا واحد مورد حسابرسی کنترلهایی را دارد که در
پیشگیری یا کشف تخطی از قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض ،اثربخش
باشد یا خیر .چنانچه حسابرسان شواهد کافی و مناسب در مورد اثربخش بودن این کنترلها به دست آورند ،می
توانند میزان آزمونهای رعایت خود را کاهش دهند.
تقل
 4-33در برنامهریزی حسابرسی ،حسابرسان بایستی خطرهای ارتکاب تقلب 20را که در رابطه با اهداف حسابرسی
بااهمیت است ،برآورد نمایند .اعضای گروه حسابرسی بایستی خطرهای تقلب ،شامل عواملی مانند انگیزههای
فردی یا فشارهای وارده برای ارتکاب تقلب ،فرصتهای ارتکاب تقلب و توجیهات یا گرایشهایی که میتواند
 - 28تقلب نوعی عمل غيرقانونی شامل به دست آوردن چيزی با ارزش از طريق ارائه
نادرست به طور آگاهانه است .اينکه آيا يک عمل ،در واقع ،تقلب است يا خير،
تصميمی است که بايد از طريق دادگاه يا سيستم قضايي يا مراجع قانونی ديگر گرفته
شود و فراتر از مسئوليت حرفهای حسابرسان میباشد.

46

موجب ارتکاب تقلب توسط افراد شود را در داخل گروه مورد بحث قرار دهندiii.حسابرسان بایستی اطالعات الزم
برای شناسایی خطرهای تقلب را که در دامنه اهداف حسابرسی بااهمیت است یا میتواند بر یافتهها و
نتیجهگیری ها تأثیرگذار باشد ،گردآوری و ارزیابی کنند .برای نمونه حسابرسان ممکن است اطالعاتی را از طریق
مذاکره با مسئوالن واحد مورد حسابرسی یا از طریق سایر روشها برای تعیین میزان آسیبپذیری برنامه جهت
ارتکاب تقلب ،وضعیت کنترلهای داخلی برقرار شده در واحد مورد حسابرسی به منظور پیشگیری و کشف تقلب
یا خطر توانایی زیرپاگذاشتن کنترلهای داخلی توسط مسئوالن واحد مورد حسابرسی ،به دست آورند .نگرش
تردید حرفه ای در برآورد این خطرها در تعیین اینکه کدامیک از عوامل یا خطرها میتواند اثری بااهمیت بر
اهداف حسابرسی داشته باشد ،به حسابرسان کمک

میکندii.

 4-31هنگامی که حسابرسان عوامل یا خطرهای مرتبط با تقلب را که روی داده است یا امکان دارد روی دهد و به باور
آنها در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت است ،شناسایی میکنند ،آنان بایستی روشهایی را برای فراهمکردن
اطمینان معقول از کشف چنین تقلبی طراحی نمایند .برآورد خطر تقلب ،یک فرآیند مستمر در جریان حسابرسی
است و نه تنها به برنامهریزی حسابرسی بلکه به ارزیابی شواهد به دست آمده در جریان حسابرسی نیز مربوط
میشود.
 4-32هنگامیکه اطالعاتی توجه حسابرسان را به خود جلب میکند که بیانگر امکان ارتکاب تقلب بااهمیت در رابطه با
اهداف حسابرسی است ،حسابرسان بایستی اقدامات و روشهای حسابرسی را برحسب ضرورت برای ( )1تعیین
اینکه آیا تقلب احتماالً روی داده است یا خیر و ( )2در صورت رخداد ،تعیین آثار آن بر یافتههای حسابرسی،
توسعه دهند .هنگامی که احتمال ارتکاب تقلب در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت نیست ،حسابرسان ممکن
است کار حسابرسی بیشتر را به عنوان خدمتی جداگانه انجام دهند یا موضوع را به سایر اشخاص دارای مسئولیت
نظارت یا اختیار قانونی ارجاع دهند.
سوءاستفاده
4-33

سوءاستفاده در مقایسه با رفتار فردی دوراندیش که با توجه به واقعیات و شرایط موجود ،انجام آن را در اداره
امور تجاری ،منطقی و الزم میداند ،رفتاری نادرست و ناشایست است .سوءاستفاده همچنین شامل کاربرد
نادرست اختیار یا جایگاه سازمانی برای منافع مالی شخصی یا خویشاوندان نزدیک یا درجه یک یا شریک
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تجاری می باشد .سوءاستفاده لزوماً شامل تقلب ،تخطی از قوانین ،مقررات یا مفاد قراردادها یا موافقتنامههای
کمکهای بالعوض
4-34

نیستiii ...

اگر حسابرسان در جریان حسابرسی ،از سوءاستفادهای آگاه شوند که میتواند از نظر کمّی یا کیفی نسبت
به برنامه مورد حسابرسی بااهمیت باشد ،آنان بایستی روشهای حسابرسی را به ویژه در جهت تأیید اثر بالقوه
آن سوءاستفاده بر برنامه مورد حسابرسی مرتبط با اهداف حسابرسی اجرا کنند .پس از انجام کار بیشتر،
حسابرسان ممکن است کشف کنند که سوءاستفاده نشانگر تقلب یا فعالیتهای غیرقانونی بالقوه است .به علت
ذهنی بودن تشخیص سوءاستفاده ،حسابرسان ملزم به فراهم نمودن اطمینان معقول درباره کشف سوءاستفاده
نیستند.

بررسيها يا پیگیریهای قانوني مستمر
 4-35پرهیز از تداخل با بررسیها یا اقدامات قانونی در پیگیری نشانههای تقلب ،فعالیتهای غیرقانونی ،تخطی از مفاد
قرارداد یا موافقتنامههای کمک های بالعوض یا موارد سوءاستفاده ،دارای اهمیت است .قوانین ،مقررات یا
سیاستها ممکن است حسابرسان را ملزم کند که نشانههای برخی انواع تقلب ،فعالیتهای غیرقانونی ،تخطی از
مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض ،یا سوءاستفاده را پیش از اجرای روشهای حسابرسی بیشتر
به مأمورین تحقیق و یا مقامات مجری قانون گزارش کنند .هنگامی که بررسیها یا پیگیریهای قانونی آغاز شده
و در دست اجرا است ،حسابرسان بایستی تأثیر آنها را بر اهداف حسابرسی جاری ارزیابی کنند .در برخی موارد،
ممکن است برای حسابرسان مناسب باشد که با بررسیکنندگان و یا مقامات قانونی همکاری یا از کار کنارهگیری
کنند یا برای پیشگیری از تداخل با بررسی ،کار بیشتر در مورد حسابرسی یا بخشی از حسابرسی را به تعویق
بیندازند.
حسابرسيهای پیشین
4-36

حسابرسان بایستی ارزیابی کنند که آیا واحد مورد حسابرسی اقدامات اصالحی مناسب برای پیگیری یافتهها و
پیشنهادهای خدمات پیشین که در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت میباشد را انجام داده است یا خیر.
هنگام برنامهریزی حسابرسی ،حسابرسان بایستی از مدیریت واحد مورد حسابرسی درخواست کنند
حسابرسیهای عملیاتی یا سایر بررسیهای پیشین را که به طور مستقیم به اهداف حسابرسی مربوط میشود،
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ازجمله اینکه آیا پیشنهادهای مربوط اجرا شده است یا خیر ،مشخص سازد .حسابرسان بایستی از این اطالعات
در برآورد خطر و تعیین ماهیت ،زمانبندی و میزان کار حسابرسی جاری شامل تعیین میزان کاربرد آزمون
اجرای اقدامات اصالحی برای اهداف حسابرسی جاری ،استفاده کنند.
شناسايي معیارهای حسابرسي
 4-32حسابرسان بایستی معیارها را شناسایی کنند .معیار بیانگر قوانین ،مقررات ،مفاد قراردادها ،موافقتنامههای
کمکهای بالعوض ،استانداردها ،مقیاسهای اندازهگیری ،عملکرد مورد انتظار ،فعالیتهای تجاری تعریف شده و
محکزنیهایی است که عملکرد با آن مقایسه یا ارزیابی میشود .معیار ،وضعیت مورد نیاز یا مطلوب یا مورد
انتظار در رابطه با برنامه یا عملیات را شناسایی میکند .معیار ،زمینه را برای ارزیابی شواهد و شناخت یافتهها،
نتیجهگیریها و پیشنهادهای مندرج در گزارش فراهم میسازد .حسابرسان بایستی از معیارهایی استفاده کنند
که به اهداف حسابرسی مربوط است و ارزیابی متناسب با موضوع حسابرسی را میسر میسازد.
 4-30نمونههایی از معیارها به شرح زیر است:
الف-

هدف کلی یا مقاصد تعیین شده در قانون یا مقررات یا مقرر شده توسط مسئوالن واحد مورد حسابرسی؛

ب-

سیاستها و روش های مقرر شده توسط مسئوالن واحد مورد حسابرسی؛

پ-

استانداردها و هنجارهای فنی؛

ت-

دیدگاه های کارشناسان؛

ث-

عملکرد دورههای پیشین؛

ج-

اقدامات تجاری تعریف شده؛

چ-

شرایط قراردادها یا کمکهای بالعوض؛ و

ح-

عملکرد سایر واحدها یا بخشها که به عنوان معیارهای مشخص استفاده شده است.

49

شناسايي مناب  ،میزان و نوع شواهد مورد نیاز
 4-31حسابرسان بایستی منابع بالقوه اطالعاتی را که میتواند به عنوان شواهد به کار گرفته شود ،شناسایی کنند.
حسابرسان بایستی مقدار و نوع شواهد مورد نیاز برای دستیابی به شواهد کافی و مناسب به منظور پیگیری
اهداف حسابرسی را تعیین و کار حسابرسی را به گونهای مناسب برنامهریزی کنند.
 4-43چنانچه حسابرسان بر این باورند که امکان دارد شواهد کافی و مناسب در دسترس نباشد ،ممکن است به بازنگری
اهداف حسابرسی بپردازند یا دامنه و روش شناسی حسابرسی را تعدیل کنند و روشهای جایگزین را برای کسب
شواهد بیشتر یا سایر اشکال شواهد به منظور دستیابی به اهداف حسابرسی جاری تعیین نمایند .حسابرسان
همچنین بایستی ارزیابی کنند که آیا نبود شواهد کافی و مناسب ،ناشی از نارسایی کنترلهای داخلی یا سایر
ضعفهای برنامه است و آیا نبود شواهد کافی و مناسب میتواند مبنایی برای یافتههای حسابرسی باشد یا خیر
(بندهای  4-55تا  4-21در مورد استانداردهای مربوط به شواهد مالحظه شود).
استفاده از کار ديگران
 4-41حسابرسان بایستی تعیین کنند که آیا حسابرسان دیگر ،حسابرسیهای برنامه را که میتواند با اهداف حسابرسی
جاری مرتبط باشد ،اجرا کردهاند یا اجرا میکنند یا خیر .نتایج کار حسابرسان دیگر ممکن است منابع اطالعاتی
سودمندی برای برنامهریزی و اجرای حسابرسی باشد .اگر حسابرسان دیگر حوزههایی را شناسایی کردهاند که کار
یا پیگیری حسابرسی بیشتری را توجیه میکند ،کار آنان ممکن است بر انتخاب حسابرسان در مورد اهداف ،دامنه
و روش شناسی تأثیر بگذارد.
 4-42چنانچه حسابرسان دیگر ،کار حسابرسی را در ارتباط با اهداف حسابرسی جاری تکمیل کردهاند ،حسابرسان
جاری ممکن است بتوانند از کار حسابرسان دیگر برای پشتیبانی از یافتهها یا نتیجهگیریهای حسابرسی استفاده
کنند و در نتیجه ،از دوباره کاری دوری گزینند .چنانچه حسابرسان از کار حسابرسان دیگر استفاده میکنند،
بایستی روشهایی را اجرا کنند که مبنایی مناسب جهت استفاده از آن کار را فراهم نماید .حسابرسان بایستی
شواهدی را درباره صالحیت حرفهای و استقالل حسابرسان دیگر به دست آورند و مشخص کنند که آیا دامنه،
کیفیت و زمان بندی کار حسابرسی اجرا شده توسط حسابرسان دیگر برای اتکا ،در رابطه با اهداف حسابرسی
جاری ،کافی است یا خیر .روشهایی که حسابرسان ممکن است برای این تصمیمگیری اجرا کنند دربرگیرنده
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بررسی گزارش حسابرسی ،برنامه حسابرسی یا مستندات حسابرسی حسابرسان دیگر و /یا اجرای آزمونهایی از
کار حسابرسان دیگر است .ماهیت و میزان شواهد مورد نیاز به اهمیت کار حسابرسان دیگر در رابطه با اهداف
حسابرسی جاری و میزان استفاده حسابرسان از آن کار ،بستگی دارد.
 4-43برخی از حسابرسیها ممکن است برای به کارگیری فنون یا روشهای تخصصی به مهارتهای کارشناسان نیاز
داشته باشد .چنانچه حسابرسان بخواهند از کار کارشناسان استفاده کنند ،بایستی از صالحیتهای حرفهای و
استقالل آنان شناخت به دست آورند( .بند  3-5درباره مالحظات مربوط به استقالل هنگام استفاده از کار دیگران
مالحظه شود) .ارزیابی صالحیتهای حرفهای کارشناسان دربرگیرنده موارد زیر است:
الف -گواهینامه یا جواز حرفهای یا سایر موارد به رسمیت شناختن صالحیت کارشناسان در رشته تخصصی خود ،در
صورت لزوم؛
ب -خوشنامی و اعتبار کارشناسان از دید هم پیشگان و سایر افراد آشنا با تواناییها یا عملکرد کارشناسان؛
پ -تجربه و سابقه کار پیشین کارشناسان در ارتباط با موضوع حسابرسی؛ و
ت -تجربه پیشین حسابرسان در استفاده از کار کارشناسان.
تخصیص کارکنان و ساير مناب
 4-44مدیریت حسابرسی بایستی کارکنان و کارشناسان کافی که در مجموع دارای صالحیتهای حرفهای مناسب
باشند را برای انجام حسابرسی اختصاص دهد (بند  3-43برای بحث درباره استفاده از کارشناسان در حسابرسی
طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی مالحظه شود) .در تخصیص کارکنان برای یک کار حسابرسی ،موارد زیر
در کنار مسائل دیگر مورد توجه قرار میگیرد:
الف -تخصیص کارکنان و کارشناسان با مجموعهای از دانش ،مهارتها و تجارب مناسب برای کار؛
ب -تخصیص تعداد کافی از سرپرستان و کارکنان به کار حسابرسی؛
پ -فراهم ساختن آموزشهای ضمن کار برای کارکنان؛ و
ت -به کارگیری کارشناسان در هنگام ضرورت.

50

 4-45حسابرسان چنانچه قصد استفاد ه از کار یک کارشناس را داشته باشند ،بایستی ماهیت و دامنه کاری که توسط
کارشناس اجرا میشود ،ازجمله موارد زیر را مستند کنند:
الف -اهداف و دامنه کار کارشناس؛
ب -استفاده مورد نظر از کار کارشناسان برای پشتیبانی از اهداف حسابرسی؛
پ -روشها و یافتههای کارشناس به گونهای که با سایر روشهای حسابرسی برنامهریزی شده  ،ارزیابی و مرتبط
شده باشد؛ و
ت -مفروضات و روشهای به کار گرفته شده توسط کارشناس.

اطالع رساني به مديريت ،ارکان راهبری و ديگران
4-46حسابرسان بایستی درباره اهداف ،دامنه ،روش شناسی و زمانبندی حسابرسی عملیاتی برنامهریزی شده و
گزارشگری آن (شامل هرگونه محدودیت بالقوه در مورد گزارش) به افراد زیر ،به گونهای مناسب ،اطالع رسانی
کنندiiii :

الف -مدیریت واحد مورد حسابرسی  ،شامل مدیران دارای اختیار و مسئولیت کافی برای اجرای اقدامات اصالحی در
برنامه یا فعالیت مورد حسابرسی؛
ب -ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی21؛
پ -افراد طرف قرارداد یا درخواستکنندگان خدمات حسابرسی مانند مسئوالن طرف قرارداد یا دریافتکنندگان
کمکهای دولتی؛ و
ت -مراجع ذیصالح در مواردی که حسابرسان ،حسابرسی را متعاقب وضع قوانین یا مقررات اجرا میکنند.
 4-42در شرایطی که ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی به روشنی مشخص نیست ،حسابرسان بایستی فرآیندهای
طی شده و نتایج به دست آمده برای شناخت ارکان راهبری را مستند کنند.
 - 29ارکان راهبری ،افراد مسئول برای نظارت بر هدايت راهبردی و ايفای
تعهدات واحد مورد حسابرسی در ارتباط با پاسخگويی هستند (بندهای  1-03تا 1-05
پيوست مالحظه شود).
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 4-40تعیین شکل ،محتوا و دفعات اطالعرسانی ،یک موضوع مرتبط با قضاوت حرفهای است ،اگرچه اطالعرسانیهای
مکتوب ارجحیت دارد .نحوه اطالع رسانی ممکن است در قرارداد حسابرسی درج شود .حسابرسان بایستی
اینگونه اطالع رسانی را مستند

سازندiiiii .

 4-41اگر یک حسابرسی پیش از تکمیل آن خاتمه یابد و گزارش حسابرسی صادر نشود ،حسابرسان بایستی نتایج کار
تا تاریخ پایان کار و علت خاتمه حسابرسی را مستند سازند .تصمیمگیری درباره اینکه آیا دلیل خاتمه حسابرسی
به ارکان راهبری و مسئوالن مناسب در واحد مورد حسابرسی ،افراد طرف قرارداد یا درخواستکنندگان
حسابرسی و سایر مسئوالن مناسب در واحد مورد حسابرسی اطالع رسانی شود یا خیر و چگونه ،به واقعیتها و
شرایط موجود بستگی خواهد داشت و از اینرو ،یک موضوع مرتبط با قضاوت حرفهای

استiiii .

تهیه طرح حسابرسي
 4-53حسابرسان باید برای هر حسابرسی ،یک طرح حسابرسی مکتوب تهیه کنند .شکل و محتوای طرح حسابرسی
مکتوب ممکن است در انواع حسابرسیها متفاوت باشد و امکان دارد شامل راهبرد حسابرسی ،برنامه حسابرسی،
کاربرگهای برنامهریزی حسابرسی یا دیگر مستندات مناسب در مورد تصمیمگیریهای مهم درباره اهداف ،دامنه
و روش شناسی حسابرسی و مبانی این تصمیمگیریها باشد .حسابرسان بایستی این طرح را در جریان
حسابرسی ،در صورت ضرورت ،برای بازتاب هرگونه تغییر بااهمیت به وجود آمده در آن ،به روز کنند.
 4-51یک طرح حسابرسی مکتوب فرصتی را برای مدیریت مؤسسه حسابرسی به منظور نظارت بر برنامهریزی
حسابرسی و تعیین موارد زیر فراهم میسازد:
الف-

آیا امکان دارد اهداف پیشنهادی حسابرسی به گزارشی سودمند بینجامد یا خیر؛

ب-

آیا طرح حسابرسی خطرهای مربوط را به طور مناسب مورد توجه قرار میدهد یا خیر؛

پ-

آیا دامنه و روش شناسی پیشنهادی حسابرسی برای پیگیری اهداف حسابرسی ،مناسب است یا خیر؛

ت-

آیا امکان دارد شواهد در دسترس برای دستیابی به اهداف حسابرسی ،کافی و مناسب باشد یا خیر؛ و

ث-

آیا کارکنان ،سرپرستان و کارشناسان دارای صالحیت حرفهای مناسب در مجموع و سایر منابع برای انجام

حسابرسی و رعایت چارچوب زمانی مورد انتظار برای تکمیل کار ،در دسترس میباشد یا خیر.
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سرپرستي
 4-52سرپرستان حسابرسی یا افرادی که برای سرپرستی حسابرسان تعیین شدهاند ،باید کارکنان حسابرسی را
به درستی سرپرستی کنند.
 4-53سرپرستی حسابرسی شامل فراهم سازی رهنمود و هدایت کافی برای کارکنان تعیین شده جهت کار حسابرسی
به منظور دستیابی به اهداف حسابرسی و پیروی از استانداردهای الزماالجرا در هنگام آگاهشدن از مشکالت
بااهمیت پیشرو ،بررسی کار انجام شده و فراهم ساختن آموزش مؤثر ضمن کار میباشد.
 4-54ماهیت و میزان سرپرستی کارکنان و بررسی کار حسابرسی ممکن است با توجه به عواملی مانند اندازه موسسه
حسابرسی ،اهمیت کار و تجربه کارکنان ،متفاوت باشد.
دستیابي به شواهد کافي و مناس
 4-55حسابرسان باید شواهد کافی و مناسب به منظور فراهمکردن مبنایی معقول برای یافتهها و نتیجهگیریهای خود
به دست آورند.
 4-56مفهوم شواهد کافی و مناسب ،جزئی جداییناپذیر از هر حسابرسی است .مناسب بودن ،مقیاس کیفیت شواهد
است که شامل مربوطبودن ،اعتبار و اتکاپذیری شواهد برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای مرتبط با
اهداف حسابرسی میباشد .در ارزیابی کلی مناسب بودن شواهد ،حسابرسان بایستی ارزیابی کنند که آیا شواهد
مربوط ،معتبر و اتکاپذیر است یا خیر .کافی بودن ،مقیاس کمیت شواهد استفاده شده به منظور پشتیبانی از
یافتهها و نتیجهگیریهای مرتبط با اهداف حسابرسی است .حسابرسان در ارزیابی کافی بودن شواهد بایستی
تعیین کنند که آیا شواهد کافی به منظور متقاعد کردن فردی آگاه در مورد منطقی بودن یافتهها به دست آمده
است یا خیر.
 4-52حسابرسان در ارزیابی شواهد بایستی ارزیابی کنند که آیا شواهد به دست آمده درمجموع برای دستیابی
به اهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها ،کافی و مناسب است یا خیر .اهداف حسابرسی ممکن
است بسیار متفاوت باشد ،همان گونه که ممکن است سطح کار مورد نیاز برای ارزیابی کافی و مناسب بودن
شواهد برای دستیابی به اهداف ،متفاوت باشد .برای نمونه ،حسابرسان برای تعیین مناسب بودن شواهد ،ممکن
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است اتکاپذیری آن را از طریق کسب شواهد پشتیبان ،استفاده از آزمون آماری یا کسب شواهد مؤید ،آزمون
کنند .مفاهیم خطر حسابرسی و اهمیت ،به حسابرسان در ارزیابی شواهد حسابرسی کمک میکند.
 4-50قضاوت حرفهای به حسابرسان در تعیین کافی و مناسب بودن مجموعه شواهد به دست آمده کمک میکند.
تفسیر ،تلخیص یا تحلیل شواهد به طور معمول در فرآیند تعیین کافی و مناسب بودن شواهد و گزارشگری نتایج
کار حسابرسی به کار می رود .در هنگام ضرورت ،حسابرسان ممکن است از روشهای آماری برای تحلیل و تفسیر
شواهد به منظور ارزیابی کفایت آن استفاده کنند.
بودن

مناس

 4-51مناسب بودن ،معیار کیفیت شواهد می باشد که شامل مربوط بودن ،اعتبار و اتکاپذیری شواهد استفاده شده برای
دستیابی به اهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها است (بند  4-3پیوست برای رهنمود بیشتر
درباره ارزیابی مناسببودن شواهد مرتبط با اهداف حسابرسی مالحظه شود):
الف -مربوط بودن به میزانی که شواهد رابطهای منطقی با موضوع مورد نظر و نسبت به آن اهمیت دارد ،اشاره می
کند؛
ب -اعتبار به میزان اتکای شواهد بر پایه استدالل درست یا اطالعات صحیح ،اشاره دارد؛ و
پ -اتکاپذیری به یکنواختی نتیجهگیریها هنگام اندازهگیری یا آزمون اطالعات اشاره دارد و شامل مفاهیم
تأییدپذیری یا پشتیبانیکننده میباشد.
 4-63انواع و منابع متفاوتی از شواهد وجود دارد که حسابرسان ممکن است ،بسته به اهداف حسابرسی ،به کار گیرند.
شواهد ممکن است با مشاهده ،پرس و جو یا بازبینی به دست آیند .هر نوع از شواهد دارای موارد قوت و ضعف
مربوط به خود است (بند  4-2پیوست برای رهنمود بیشتر درباره انواع شواهد مالحظه شود) .مقایسههای زیر در
قضاوت پیرامون مناسب بودن شواهد ،سودمند است .هرچند این مقایسهها به تنهایی برای تعیین مناسببودن
کافی نیست .ماهیت و انواع شواهد برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسان از موضوعهای قضاوت
حرفهای حسابرسان بر مبنای اهداف و خطر حسابرسی است.
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الف -شواهد به دست آمده هنگام اثربخش بودن کنترلهای داخلی ،به طور معمول اتکاپذیرتر از شواهد به دست
آمده هنگام ضعف یا نبود کنترلهای داخلی است؛
ب -شواهد به دست آمده از طریق آزمونهای وارسی سوابق و داراییهای مشهود ،مشاهده ،محاسبه و ارائه مجدد و
بازدید مستقیم حسابرسان ،به طور معمول اتکاپذیرتر از شواهد به دست آمده به طور غیرمستقیم است؛
پ -آزمون مدارک اصل ،به طور معمول اتکاپذیرتر از آزمون تصاویر آنها است؛
ت -شواهد شفاهی به دست آمده در شرایطی که اشخاص ممکن است آزادانه صحبت کنند ،عموماً اتکاپذیرتر از
شواهدی است که در شرایط تهدید افراد به دست میآید؛
ث -شواهد شفاهی به دست آمده از افراد بیغرض و کسانی که به طور مستقیم درباره موضوع مورد حسابرسی
شناخت کافی دارند ،عموماً اتکاپذیرتر از شواهد به دست آمده از افراد مغرض یا دارای شناخت غیرمستقیم یا جزئی
نسبت به موضوع مورد حسابرسی است؛ و
ج-

شواهد به دست آمده از اشخاص ثالث آگاه ،معتبر و بیغرض ،عموماً اتکاپذیرتر از شواهد به دست آمده از

مدیریت واحد مورد حسابرسی یا افراد دارای منافع مستقیم در آن واحد است.
 4-61شواهد شفاهی ممکن است در تفسیر یا تأیید اطالعات مستند یا عینی مفید باشد .حسابرسان بایستی بیطرفی،
اعتبار و اتکاپذیری شواهد شفاهی را ارزیابی کنند .شواهد مستند ممکن است برای کمک به اثبات ،پشتیبانی یا
نقد شواهد شفاهی به کار رود.
 4-62مطالعات میدانی به طور معمول اطالعات خود گزارش درباره شرایط یا برنامههای موجود فراهم میسازد .ارزیابی
چگونگی طراحی و مدیریت مطالعات میدانی ،به حسابرسان در ارزیابی بیطرفی ،اعتبار و اتکاپذیری اطالعات خود
گزارش کمک میکند.
 4-63هنگام استفاده از نمونهگیری ،روش مناسب انتخاب نمونه ،به اهداف حسابرسی بستگی خواهد داشت .هنگامیکه
به نمونه معرف جامعه آماری نیاز است ،استفاده از رویکردهای نمونهگیری آماری به طورمعمول به شواهدی
قویتر از شواهد به دست آمده از تکنیکهای غیرآماری میانجامد .هنگامیکه به نمونه معرف جامعه آماری نیاز
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نیست ،چنانچه حسابرسان برخی عوامل خطر یا معیارهای دیگر را برای هدفمندکردن یک انتخاب ،مجزا کرده
باشند ،انتخاب هدفمند ممکن است مؤثر باشد.
 4-64هنگامیکه حسابرسان از اطالعات گردآوری شده توسط مسئوالن واحد مورد حسابرسی به عنوان بخشی از شواهد
خود استفاده میکنند ،آنان بایستی مشخص کنند که مسئوالن واحد مورد حسابرسی یا حسابرسان دیگر چگونه
در مورد اتکاپذیری اطالعات ،اطمینان یافتهاند .حسابرسان ممکن است اجرای آزمون روشهای مدیریت به منظور
کسب اطمینان یا اجرای آزمون مستقیم اطالعات را ضروری تشخیص دهند .ماهییت و میزان روشهای
حسابرسان به اهمیت اطالعات مرتبط با اهداف حسابرسی و ماهیت اطالعات مورد استفاده بستگی خواهد داشت.
 4-65حسابرسان بایستی کافی و مناسببودن اطالعات پردازش شده توسط رایانه را ارزیابی کنند ،صرفنظر از اینکه
این اطالعات برای حسابرسان فراهم شده است یا حسابرسان آنها را به طور مستقل استخراج کردهاند .ماهیت،
زمانبندی و میزان روش های حسابرسی برای ارزیابی کافی و مناسب بودن اطالعات ،تحت تأثیر اثربخشی
کنترلهای داخلی ناظر بر اطالعات ،دربرگیرنده کنترلهای سیستمهای اطالعاتی و اهمیت اطالعات و سطح
جزئیات ارائه شده در یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسان ،با توجه به اهداف حسابرسی است (بندهای  4-23تا
4-22برای بحث بیشتر درباره ارزیابی اثربخشی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی مالحظه شود).
کافي بودن
 4-66کافی بودن ،معیار کمیت شواهد استفاده شده به منظور پیگیری اهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافتهها و
نتیجهگیریها است .کافی بودن همچنین به مناسب بودن شواهد بستگی دارد .حسابرسان در تعیین کافی بودن
شواهد ،بایستی مشخص کنند که آیا شواهد مناسب به اندازه کافی برای پیگیری اهداف حسابرسی و پشتیبانی از
یافتهها و نتیجهگیریها وجود دارد یا خیر.
 4-62مفروضات زیر در قضاوت درباره کافی بودن شواهد ،س ودمند است .کافی بودن شواهد مورد نیاز برای پشتیبانی از
یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسان ،موضوع قضاوت حرفهای آنان است:
الف-

هرچه خطر حسابرسی بزرگتر باشد ،به شواهد با کمیت بیشتر و کیفیت باالتر نیاز خواهد بود؛

ب-

هرچه شواهد قویتر باشد ممکن است موجب شود شواهد کمتری مورد استفاده قرار گیرد؛ و

پ-

داشتن حجم باالیی از شواهد حسابرسی ،فقدان مربوطبودن ،اعتبار یا اتکاپذیری را جبران نمیکند.
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ارزيابي کلي شواهد
 4-60حسابرسان بایستی کافی و مناسب بودن کلی شواهد برای فراهم کردن مبنایی معقول در مورد یافتهها و
نتیجهگیریهای مرتبط با اهداف حسابرسی را تعیین کنند .قضاوتهای حرفهای درباره کافی و مناسب بودن
شواهد رابطهای نزدیک با هم دارند ،به طوری که حسابرسان نتایج آزمونهای حسابرسی را تفسیر و ارزیابی
مینمایند که آیا ماهیت و میزان شواهد به دست آمده کافی و مناسب است یا خیر .حسابرسان بایستی ارزیابی
کلی مجموعه شواهد استفاده شده برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها ،شامل نتایج هر ارزیابی ویژه انجام
شده به منظور نتیجهگیری درمورد اعتبار و اتکاپذیری شواهد خاص را اجرا و مستند کنند.
 4-61کافی و مناسب بودن شواهد ،مفاهیمی مربوط به هم میباشد که ممکن است به صورت پیوسته در نظر گرفته
شوند تا به شکل مفاهیمی جداگانه .کافی و مناسب بودن در رابطه با یافتهها و نتایج مرتبط با یکدیگر ارزیابی
میشود .برای نمونه ،حتی ممکن است حسابرسان ،برخی محدودیتها یا ابهامهایی را در مورد کافی یا مناسب
بودن برخی شواهد داشته باشند ،اما با این حال ارزیابی کنند که در مجموع ،شواهد کافی و مناسب برای
پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها وجود دارد.
4-23

حسابرسان هنگام ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد بایستی اهمیت مورد انتظار از شواهد را نسبت به اهداف،
یافتهها و نتیجهگیری ها ،شواهد مؤید در دسترس و سطح خطر حسابرسی ،ارزیابی نمایند .مراحل ارزیابی
شواهد ممکن است به ماهیت شواهد ،چگونگی به کارگیری شواهد در مرحله انجام کار یا گزارشگری و اهداف
حسابرسی بستگی داشته باشد:

الف -شواهد هنگامی کافی و مناسب است که مبنایی معقول برای پشتیبانی از یافتهها یا نتیجهگیریهای مرتبط با
اهداف حسابرسی را فراهم کند؛ و
ب -شواهد هنگامی کافی و مناسب نیست که ( )1استفاده از آنها خطر سطح باال و غیرقابل پذیرشی را پدید آورد
که میتواند به نتیجه نادرست یا نامناسب بینجامد )2( ،دارای محدودیتهای عمده در رابطه با اهداف حسابرسی و
استفاده موردنظر از آنها باشد ،یا ( )3مبنایی مناسب برای پیگیری اهداف حسابرسی یا پشتیبانی از یافتهها و
نتیجهگیریها را فراهم نکند .حسابرسان نبایستی از چنین شواهدی برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریها
استفاده کنند.
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 4-21هنگامی که اعتبار یا اتکاپذیری شواهد برای اهداف حسابرسی و استفاده مورد نظر از آن ،ارزیابی نشده است یا
نمیتواند ارزیابی شود ،شواهد دارای محدودیت یا ابهام است .همچنین محدودیتها شامل اشتباهات شناسایی
شده توسط حسابرسان در آزمونهای آنان است .هنگامی که حسابرسان محدودیتها یا ابهاماتی را در شواهد
شناسایی میکنند که نسبت به یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسی بااهمیت است ،آنان بایستی در صورت لزوم،
روشهای بیشتری را اجرا کنند .چنین روشهایی دربرگیرنده موارد زیر است:
الف-

جستجوی شواهد مستقل و مؤید از منابع دیگر؛

ب-

بازتعریف اهداف حسابرسی یا محدودکردن دامنه حسابرسی برای رفع الزام به استفاده از شواهد مزبور؛

پ-

ارائه یافتهها و نتیجهگیریها به گونه ای که گویای کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه باشد و تشریح

محدودیتها یا ابهامات مرتبط با اعتبار یا اتکاپذیری شواهد در گزارش ،در صورتی که چنین افشایی برای پرهیز از
گمراهکردن استفادهکنندگان گزارش درباره یافتهها یا نتیجهگیریها ،ضرورت داشته باشد (بند  5-15برای الزامات
گزارشگری بیشتر هنگام وجود محدودیتها یا ابهامات درباره اعتبار یا اتکاپذیری شواهد ،مالحظه شود)؛ یا
ت-

تعیین اینکه آیا محدودیتها یا ابهامات شامل هرگونه نارساییهای بااهمیت مرتبط با کنترلهای داخلی باید

به عنوان یافته گزارش شود یا خیر.
تشريک اجزای ي

يافته

 4-22حسابرسان بایستی روش هایی را برای تشریح عناصر یک یافته طراحی و اجرا کنند که برای دستیابی به اهداف
حس ابرسی ضرورت دارد .افزون بر این ،چنانچه حسابرسان بتوانند عناصر یک یافته را به طور کافی تشریح کنند،
آنان بایستی پیشنهادهایی را برای اقدام اصالحی چنانچه در رابطه با اهداف حسابرسی بااهمیت است ،ارایه
نمایند .عناصر مورد نیاز برای تکمیل یک یافته ،به طور کامل به اهداف حسابرسی بستگی دارد .بنابراین ،یک
یافته یا مجموعهای از یافتهها تا میزانی تکمیل میشود که اهداف حسابرسی را تامین نماید و گزارش ،به روشنی
آن اهداف را به عناصر یافته مرتبط سازد .برای نمونه ،ممکن است یک هدف حسابرسی محدود به تعیین وضعیت
یا شرایط موجو د عملیات یک برنامه یا پیشرفت در اجرای الزامات قانونی و نه علت یا اثر مربوط ،شود .در چنین
شرایطی ،تشریح وضعیت موجود ،اهداف حسابرسی را تأمین می کند و ذکر سایر اجزای یافته ضرورت نخواهد
داشت.
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 4-23معیار در بندهای  4-32و  4-30و سایر اجزای یک یافته -وضعیت موجود ،اثر و علت -در بندهای  4-24تا -26
 4مورد بحث قرار گرفته است.
 4-24وضعیت موجود  :وضعیت موجود ،شرایطی است که وجود دارد .وضعیت موجود در جریان حسابرسی تعیین و
مستند میشود.
 4-25علت :علت ،دلیل یا توضیحی برای وضعیت موجود یا عامل یا عوامل ایجادکننده تفاوت بین وضعیت موجود
(شرایط) و وضعیت مورد نیاز یا مطلوب (معیار) میباشد که ممکن است به عنوان مبنایی برای پشنهادهای مربوط
به اقدامات اصالحی به کار گرفته شود .علل معمول شامل سیاستها ،روشها یا معیارهای ضعیف طراحی شده؛
اجرای متناقض ،ناقص یا نادرست؛ یا عوامل فراتر از کنترل مدیریت برنامه است .حسابرسان ممکن است
به ارزیابی این نکته بپردازند که آیا شواهد به دست آمده مبنایی منطقی و متقاعدکننده فراهم میکند که چرا
علت اشاره شده ،عامل یا عوامل اصلی در ایجاد انحراف است یا خیر .هنگامی که اهداف حسابرسی شامل توضیح
دالیل رویداد نوع خاصی از عملکرد مثبت یا منفی برنامه ،ستاندهها یا پیآمدهای شناسایی شده در حسابرسی
است ،از این دالیل به عنوان "علت" نام برده میشود .شناسایی علت مشکالت ممکن است به حسابرسان در ارائه
پیشنهادهای سازنده برای اصالح امور یاری رساند .از آنجا که مشکالت میتواند از تعدادی از عوامل احتمالی یا
دالیل متعدد ناشی شود ،چنانچه حسابرسان بتوانند ارتباط بین مشکالت و عامل یا عواملی را که به عنوان علت
شناسایی کردهاند ،به روشنی و با شواهد و دالیل ،بیان و تشریح نمایند ،پیشنهادهای اصالحی میتواند متقاعد
کنندهتر باشد .حسابرسان ممکن است نارساییهای موجود در طراحی یا ساختار برنامه را به عنوان علت عملکرد
نادرست شناسایی کنند .حسابرسان همچنین ممکن است نارساییهایی را در کنترلهای داخلی شناسایی کنند
که نسبت به موضوع اصلی حسابرسی عملیاتی ،بااهمیت است .در تشریح اینگونه یافتهها ،نارساییهای موجود در
طراحی برنامه یا کنترلهای داخلی به عنوان "علت" ،شرح داده میشود .اغلب ،علل عملکرد ناقص برنامه ،پیچیده
است و دربرگیرنده عوامل متعدد شامل علل ریشهای روشمند و اساسی میباشد .از سوی دیگر ،هنگامیکه اهداف
حسابرسی شامل برآورد تأثیر برنامه بر تغییرات ایجاد شده در وضعیتهای فیزیکی ،اجتماعی یا اقتصادی باشد،
حسابرسان در جستجوی شواهد برای میزان تغییراتی هستند که خود برنامه "علت" ایجاد آن تغییرات بوده است.
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 4-26اثر يا اثر بالقوه :اثر ،پیوندی روشن و منطقی برای تعیین تأثیر یا تأثیر بالقوه تفاوت بین وضعیت موجود
(شرایط) و وضعیت مورد نیاز یا مطلوب (معیار) است .اثر یا اثر بالقوه ،پیآمدها یا نتایج وضعیت موجود را نشان
میدهد .هنگامی که اهداف حسابرسی شامل تعیین نتایج واقعی یا بالقوه وضعیت موجود است که با معیارهای
شناسایی شده در حسابرسی (اعم از مثبت یا منفی) اختالف دارد "،اثر" مقیاس آن نتایج است .اثر یا اثر بالقوه
ممکن است به منظور تشریح ضرورت انجام اقدام اصالحی در برخورد با مشکالت شناسایی شده یا خطرهای
مربوط به کار گرفته شود .هنگامی که اهداف حسابرسی شامل برآورد میزان تغییرات ایجاد شده توسط برنامه در
وضعیتهای فیزیکی ،اجتماعی یا اقتصادی میباشد ،اثر مقیاس اندازهگیری تأثیر به دست آمده از برنامه است .در
این موارد ،اثر ،میزان تغییرات واقعی مثبت یا منفی در وضعیتهای فیزیکی ،اجتماعی یا اقتصادی است که
میتواند شناسایی و به برنامه نسبت داده شود.
مستندسازی حسابرسي
 4-22حسابرسان باید برای برنامه ریزی ،اجرا و گزارشگری هر حسابرسی ،مستندات الزم را تهیه کنند .حسابرسان
بایستی مستندات حسابرسی را با جزئیات کافی تهیه کنند تا یک حسابرس باتجربه 33که ارتباط پیشین با آن کار
حسابرسی ندارد ،بتواند با مطالعه آن ،ماهیت ،زمانبندی ،میزان و نتایج روشهای حسابرسی اجرا شده ،شواهد
حسابرسی کسب شده و منابع آن و نتایج به دست آمده ،شامل شواهد پشتوانه قضاوتها و نتیجهگیریهای
با اهمیت حسابرسان را درک نماید .حسابرسان بایستی پیش از صدور گزارش حسابرسی ،مستندات حسابرسی
پشتوانه یافتهها ،نتیجهگیریها و پیشنهادها را تهیه کنند.
 4-20حسابرسان بایستی شکل و محتوای مستندات حسابرسی را متناسب با شرایط ویژه هر حسابرسی طراحی کنند.
مستندات حسابرسی شامل سوابق اصلی کاری است که حسابرسان طبق استانداردها اجرا کردهاند و نتایجی است

 - 30منظور از يک حسابرس با تجربه ،فردی (اعم از داخل يا بيرون از موسسه
حسابرسی) است که دارای صالحيتها و مهارتهايی است که او را توانا ساخته است
تا حسابرسی عملياتي را انجام دهد .اين صالحيتها و مهارتها شامل شناخت()1
( )2استانداردهای حسابرسی عملياتي
روشهای حسابرسی عملياتي،
و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط )3( ،موضوعهای با اهميت مرتبط با دستيابی
( )3موضوعهای مرتبط با محيط واحد مورد حسابرسی
به اهداف حسابرسی و
میباشد.
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که به آن دست یافتهاند .کیفیت ،نوع و محتوای مستندات حسابرسی یک موضوع مرتبط با قضاوت حرفهای
حسابرسان

استiii .

 4-21مستندسازی حسابرسی عامل اصلی کیفیت حسابرسی است .فرآیند تهیه و بررسی مستندات حسابرسی بر
کیفیت یک حسابرسی تأثیر میگـذارد .مستنـدسازی حسابرسی مـوجب میشـود که ( )1پشتیبانی اصولی از
گزارش حسابرسان فراهم گردد )2( ،به حسابرسان در اجرا و سرپرستی حسابرسی یاری شود ،و ( )3امکان بررسی
کیفیت کار حسابرسی فراهم گردد.
 4-03طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،حسابرسان بایستی موارد زیر را مستند کنند:
الف-

اهداف ،دامنه و روش شناسی حسابرسی؛

ب-

کار انجام شده به منظور پشتیبانی از قضاوتها و نتیجهگیریهای بااهمیت ،شامل تشریح معامالت و مستندات

آزمون شده31؛ و
ج-

شواهد بررسی سرپرست در خصوص کار انجام شده به منظور پشتیبانی از یافتهها ،نتیجهگیریها و

پیشنهادهای مندرج در گزارش ،پیش از صدور

آنiiii .

 4-01هنگامی که حسابرسان نمیتوانند الزامات استانداردهای حسابرسی عملیاتی را به دلیل قوانین ،مقررات،
محدودیتهای دامنه حسابرسی ،محدودیتهای دسترسی به سوابق یا سایر موضوعهای تأثیرگذار بر حسابرسی
اجرا کنند ،آنان بایستی انحراف از الزامات استانداردهای حسابرسی عملیاتی و تأثیر آن بر حسابرسی و
نتیجهگیری حسابرسان را مستند نمایند .هنگامی که روشهای جایگزین اجرا شده در شرایط موجود برای
دستیابی به اهداف استاندارد کافی نباشد ،این امر نسب به انحراف از الزامات اجباری و الزامات احتماالً اجباری،
کاربرد دارد1.

 - 31حسابرسان میتوانند اين الزامات را با تهيه فهرستی از
پروندهها ،موارد يا ساير روشهای تشخيص مدارک ويژهای اجرا کنند
که مورد آزمون قرار گرفته است .پيوست نمودن تصوير مدارک مورد
آزمون يا تهيه رونوشت از جزئيات اطالعات اينگونه مدارک ،تحت
عنوان مستندسازی حسابرسی الزامی نيست.
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 4-02مؤسسههای حسابرسی بایستی سیاستها و روشهایی را به منظور نگهداری ایمن و محافظت درست از مستندات
حسابرسی برای مدت زمان کافی جهت رعایت الزامات قانونی ،مقرراتی و اداری در مورد نگهداری سوابق ،برقرار
کنند .چنانچه مستندات حسابرسی چه به شکل کاغذی ،الکترونیکی و چه سایر اشکال ارتباطی ،بدون اطالع
حسابرسان تغییر داده شود ،اضافه یا حذف گردد ،یا اگر مستندات از بین برود یا آسیب ببیند؛ یکپارچگی ،قابلیت
دسترسی و قابلیت بازیابی اطالعات اساسی میتواند در معرض خطر قرار گیرد .در مورد مستندات حسابرسی که
به شکل الکترونیکی نگهداری میشود ،موسسه حسابرسی بایستی کنترلهای سیستمهای اطالعاتی مربوط
به دسترسی و به روزرسانی مستندات حسابرسی را برقرار کند.
 4-03پیشفرض حسابرسیهای مبتنی بر استانداردهای حسابرسی عملیاتی این است که مؤسسههای حسابرسی
انتخاب شده برای اجرای حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،در حسابرسی برنامههای مربوط
به منافع عمومی همکاری کنند .بنابراین ،حسابرسان ممکن است به منظور پرهیز از دوبارهکاری ،از کار دیگران
استفاده کنند .حسابرسان بر طبق قوانین و مقررات الزماالجرا بایستی افراد مناسب و همچنین مستندات
حسابرسی برای دستیابی به این اهداف را ،در صورت درخواست سایر حسابرسان یا بررسیکنندگان ،به موقع در
دسترس آنان قرار دهند  .استفاده از کار حسابرسان توسط حسابرسان دیگر ممکن است از طریق توافقهای
قراردادی برای حسابرسیهای اجرا شده بر طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی تسهیل شود که دسترسی
کامل و به موقع به افراد و همچنین مستندات حسابرسی مناسب را فراهم میکند.
 4-04مؤسسههای حسابرسی بایستی سیاستهایی را برای برخورد با درخواستهای اشخاص برونسازمانی به منظور
دسترسی به مستندات حسابرسی برقرار نماید ،به ویژه هنگامی که یک شخص برونسازمانی کوشش میکند
اطالعات را به جای دریافت مستقیم از واحد مورد حسابرسی ،به طور غیرمستقیم از طریق حسابرس به دست
آورد .در برقراری اینگونه سیاستها ،مؤسسه حسابرسی بایستی مشخص کند که چه قوانین و مقرراتی کاربرد
دارد.
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بخش 5
استانداردهای گزارشگری در حسابرسي عملیاتي
مقدمه
 -5-1این بخش ،استانداردهای گزارشگری را تعیین و الزامات مربوط به اجرای حسابرسی طبق استانداردهای
حسابرسی عملیاتی را ارایه میکند .استانداردهای گزارشگری در حسابرسیهای عملیاتی به شکل ،محتوا و صدور
و توزیع گزارش ،مربوط میشود.
 -5-2حسابرسیهای عملیاتی باید براساس بخشهای  1تا  5این مجموعه انجام شود.
گزارشگری
 -5-3حسابرسان باید گزارشهای حسابرسی را برای اطالع رسانی نتایج هر حسابرسی عملیاتی تکمیل شده ،صادر
نمایند.
 -5-4حسابرسان بایستی شکلی از گزارش حسابرسی را به کار گیرند که برای استفاده مورد نظر مناسب است و به شکل
مکتوب یا سایر اشکالِ قابل استفاده میباشد( .بند  5-42برای وضعیتهایی که مؤسسههای حسابرسی مشمول
قوانین اسناد دولتی می شوند ،مالحظه شود) .برای نمونه ،حسابرسان ممکن است گزارشهای حسابرسی را
با استفاده از رسانههای الکترونیکی ارائه کنند که توسط استفادهکنندگان گزارش و مؤسسه حسابرسی قابل
استفاده باشد .نیازهای استفاده کنندگان بر شکل گزارش حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت .اشکال گوناگون
گزارشهای حسابرسی دربرگیرنده گزارشهای مکتوب ،نامهها ،اسالیدهای خالصهشده یا سایر اشکال ارائه گزارش
میباشد.
 -5-5اهداف کلی گزارشهای حسابرسی عبارتند از ( )1اطالع رسانی نتایج حسابرسی به ارکان راهبری و مدیران
واحد مورد حسابرسی و دستگاههای نظارتی ذیربط؛ ( )2کاهش احتمال درک نادرست نتایج؛ ( )3امکان دسترسی
عموم به نتایج در موارد مقتضی (بند  5-31برای رهنمود بیشتر درباره استفاده طبقهبندی شده یا محدود از
گزارشها و بند  5-43درباره توزیع گزارشها برای حسابرسان داخلی ،مالحظه شود)؛ و ( )4تسهیل پیگیری برای
تشخیص اینکه آیا اقدامات اصالحی مناسب انجام شده است یا خیر.
 -5-6چنانچه یک حسابرسی پیش از تکمیل آن خاتمه داده شود و گزارش حسابرسی صادر نشود ،حسابرسان بایستی
از رهنمود مندرج در بند  4-41پیروی کنند.
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 -5-2چنانچه حسابرسان پس از صدور گزارش دریابند که شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از یافتهها یا
نتیجهگیریهای گزارش شده را ندارند ،آنان بایستی به ارکان راهبری ،مسئوالن ذیربط در واحد مورد حسابرسی و
مسئوالن ذیربط سازمانهای درخواستکننده یا الزامکننده حسابرسیها ،اطالع رسانی کنند که آنان به یافتهها یا
نتیجهگیریهای بدون پشتوانه ،اتکا نکنند .چنانچه گزارش پیش از این در پایگاه اطالع رسانی حسابرسان در
دسترس عموم قرار داده شده است ،حسابرسان بایستی گزارش را از پایگاه اطالع رسانی بردارند و یک اعالمیه
عمومی مبنی بر برداشت گزارش صادر کنند .سپس حسابرسان بایستی تعیین کنند که آیا اجرای کار حسابرسی
بیشتر برای صدور مجدد گزارش با یافتهها یا نتیجهگیریهای بازنگری شده ،ضرورت دارد یا خیر.
محتوای گزارش
 -5-0حسابرسان بایستی گزارشهای حسابرسی را که دربرگیرنده موارد زیر است ،تهیه کنند:
( )1اهداف ،دامنه و روش شناسی حسابرسی؛
( )2نتایج حسابرسی شامل یافتهها ،نتیجهگیریها و پیشنهادها ،در صورت لزوم؛
( )3عبارتی درباره رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی توسط حسابرسان؛
( )4خالصهای از دیدگاههای مسئوالن واحد مورد حسابرسی؛ و
( ) 5در صورت امکان ،ماهیت هرگونه اطالعات محرمانه یا حساس که در گزارش انعکاس نیافته است.
اهداف ،دامنه و روش شناسي
 -5-1حسابرسان بایستی شرحی از اهداف و دامنه حسابرسی ،و روش شناسی به کار گرفته شده برای دستیابی به این
اهداف را در گزارش قرار دهند .استفادهکنندگان گزارش ،این اطالعات را برای درک هدف کلی حسابرسی ،ماهیت
و میزان کار حسابرسی انجام شده ،مفهوم و دورنمای آنچه گزارش شده است و هرگونه محدودیت با اهمیت
در ارتباط با اهداف ،دامنه و روش شناسی حسابرسی ،نیاز دارند.
 -5-13اهداف حسابرسی برای حسابرسیهای عملیاتی ممکن است بسیار متفاوت باشد .حسابرسان بایستی اهداف
حسابرسی شامل مفروضات مربوط ،ازجمله دلیل پذیرش کار توسط مؤسسه حسابرسی ،هدف کلی حسابرسی و
نتیجهگیریهای حسابرسی را به روشی شفاف ،ویژه ،بیطرفانه و بیغرض در گزارش حسابرسی بیان کنند.
هنگامی که اهداف حسابرسی محدود شده است ولی ممکن است اهداف کلیتری توسط استفادهکنندگان
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استنباط شود ،بیان این مورد در گزارش حسابرسی که برخی موضوعها خارج از دامنه حسابرسی است ،میتواند از
برداشت نادرست بالقوه جلوگیری کند.
 -5-11حسابرسان بایستی دامنه کار اجرا شده و هرگونه محدودیت شامل موضوعهایی که به استفادهکنندگان احتمالی
مربوط خواهد بود را تشریح کنند ،به طوری که آنان بتوانند یافتهها ،نتیجهگیریها و پیشنهادهای مندرج در
گزارش را بدون اینکه گمراه کننده باشد ،به گونهای معقول تفسیر نمایند .حسابرسان همچنین بایستی هرگونه
محدودیت با اهمیت تحمیلی بر رویکرد حسابرسی را که از محدودیتهای اطالعاتی یا موارد نقض دامنه
حسابرسی ،شامل جلوگیری از دسترسی به اسناد یا افراد معین ناشی میشود ،گزارش کنند.
 -5-12در تشریح کار اجرا شده برای دستیابی به اهداف حسابرسی و پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای گزارش
شده ،حسابرسان بایستی ،در صورت امکان ،ارتباط بین جامعه آماری و اقالم آزمون شده را تشریح کنند؛
سازمانها ،مکانهای جغرافیایی و دوره تحت پوشش را شناسایی نمایند؛ انواع و منابع شواهد را گزارش کنند؛ و
هرگونه محدودیت یا ابهام با اهمیت را بر مبنای ارزیابی کلی حسابرسان از کافی و مناسب بودن شواهد ،در
مجموع ،تشریح نمایند.
 -5-13حسابرسان در گزارشگری روش شناسی حسابرسی ،بایستی با ذکر جزئیات کافی تشریح کنند که کار حسابرسی
انجام شده ،ازجمله شواهد گردآوری شده و روشهای تحلیلی ،چگونه از اهداف حسابرسی ،پشتیبانی میکند،
به گونهای که این امکان را به استفادهکنندگان آگاه از گزارشهای حسابرسی بدهد که چگونگی دستیابی
حسابرسان به اهداف حسابرسی را درک نمایند .هنگامیکه حسابرسان از منابع اطالعاتی گسترده یا متعدد
استفاده کردهاند ،ممکن است شرحی از روشهای اجرا شده را به عنوان بخشی از ارزیابی خود از کافی و مناسب
بودن اطالعات استفاده شده به عنوان شواهد حسابرسی ارائه دهند .حسابرسان بایستی مفروضات با اهمیت
به عمل آمده در انجام حسابرسی را شناسایی کنند؛ روشهای مقایسهای به کار گرفته شده و معیارهای استفاده
شده را شرح دهند؛ و هنگامیکه نمونهگیری به گونهای با اهمیت از یافتهها ،نتیجهگیریها یا پیشنهادهای
حسابرسان پشتیبانی میکند ،طراحی روشهای نمونه گیری را تشریح و بیان کنند که چرا این طراحی انتخاب
شده است ،ازجمله اینکه آیا نتایج میتواند به جامعه مورد نظر تعمیم داده شود یا خیر.
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گزارشگری يافتهها
 -5-14حسابرسان بایستی در گزارشهای حسابرسی ،شواهد کافی و مناسب برای پشتیبانی از یافتهها و نتیجهگیریهای
مرتبط با اهداف حسابرسی را ارائه کنند .اگر یافتهها به روشنی تشریح شود ،همانگونه که در بندهای  4-22تا
 4-26مورد بحث قرار گرفته است ،به مدیریت یا مسئوالن نظارتی واحد مورد حسابرسی در درک ضرورت انجام
اقدام اصالحی کمک میکند .چنانچه حسابرسان بتوانند اجزای یک یافته را به طور کافی تشریح کنند ،اگر این
اجزا در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت باشد ،آنان بایستی پیشنهادهایی را برای اقدام اصالحی ارائه کنند.
به هر حال ،میزان تشریح اجزای یک یافته ،به اهداف حسابرسی بستگی دارد .بنابراین ،یک یافته یا مجموعهای از
یافتهها به میزانی که حسابرسان به اهداف حسابرسی دست مییابند ،تکمیل میشود.
 -5-15حسابرسان بایستی در گزارشهای خود محدودیتها یا ابهامهای مربوط به اتکاپذیری یا اعتبار شواهد را چنانچه
( )1شواهد نسبت به یافتهها و نتیجهگیریها در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است و ( )2چنین افشایی
برای پرهیز از گمراه کردن استفادهکنندگان گزارش درباره یافتهها و نتیجهگیریها ضرورت دارد ،تشریح کنند.
همانگونه که در بخش  4مورد بحث قرار گرفت ،حتی اگر حسابرسان در رابطه با کافی و مناسب بودن برخی
شواهد اندکی ابهام داشته باشند ،با این حال ممکن است تعیین کنند که در مجموع ،شواهد کافی و مناسب در
رابطه با یافتهها و نتیجهگیریها وجود دارد .حسابرسان باید محدودیتها یا ابهامها درباره شواهد مرتبط با یافتهها
و نتیجهگیریها را عالوه بر تشریح آن محدودیتها یا ابهام ها به عنوان بخشی از اهداف ،دامنه و روش شناسی،
تشریح کنند .عالوه بر این ،این تشریح درک روشنی را به استفاده کنندگان گزارش درباره مسئولیتی که
حسابرسان درباره اطالعات میپذیرند ،فراهم میکند.
 -5-16حسابرسان بایستی یافتههای خود را همراه با تشریح ماهیت و گستره موضوعهای گزارش شده و میزان کار انجام
شدهای که به این یافتهها منتج شده است ،ا رائه کنند .برای اینکه خوانندگان گزارش جهت قضاوت درباره پیامدها
و گستردگی این یافته ها مبنایی داشته باشند ،حسابرسان بایستی در صورت لزوم ،موارد شناسایی شده را
به جامعه آماری یا به تعداد موارد آزمون شده تعمیم دهند و نتایج را بر حسب ارزش پولی یا سایر کمیتهای
متناسب تعیین کنند .چنانچه نتایج قابل تعمیم نباشد ،حسابرسان بایستی نتیجهگیریهای خود را به گونهای
مناسب محدود کنند.
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 -5-12حسابرسان ممکن است گزیده ای از سوابق موضوع را برای ارائه مفهوم کلی پیام و برای کمک به خواننده گزارش
به منظور درک یافتهها و اهمیت موضوعهای مطرحشده ،32ارائه کنند .حسابرسان هنگام گزارشگری در مورد
نتایج کار خود ،بایستی واقعیتهای با اهمیت مربوط به اهداف کار خود را افشا کنند و خوانندگان را از مواردی
آگاه سازند که در صورت عدم افشا ،میتواند استفادهکنندگان آگاه را گمراه کند ،نتایج را نادرست ارائه نماید یا
اقدامات نادرست یا غیرقانونی با اهمیت را پنهان سازد.
 -5-10حسابرسان بایستی نارساییهای 33موجود در کنترلهای داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است،
همه موارد تقلب ،اعمال غیرقانونی 34به جز مواردی که در رابطه با اهداف حسابرسی بیاهمیت میباشد ،موارد
تخطی با اهمیت از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض و موارد سوءاستفاده با اهمیتی که روی
داده است یا امکان دارد روی دهد را گزارش

کنند1.

نارساييهای کنترلهای داخلي
 -5-11حسابرسان بایستی ( )1دامنه کار خود در مورد کنترلهای داخلی و ( )2هرگونه نارسایی در کنترلهای داخلی
که در رابطه با اهداف حسابرسی و بر مبنای کار حسابرسی اجرا شده با اهمیت است را در گزارش حسابرسی درج
کنند .هنگامی که حسابرسان نارساییهایی را در کنترلهای داخلی کشف میکنند که در رابطه با اهداف
حسابرسی با اهمیت نیست ،ممکن است آن نارساییها را در گزارش درج کنند ،یا آنها را به طور مکتوب
به مسئوالن واحد مورد حسابرسی اطالع رسانی کنند ،مگر اینکه آن نارساییها با توجه به عوامل کمٌی و کیفی
بیاهمیت باشد .چنانچه اطالع رسانی مکتوب نارسایی ها از گزارش حسابرسی مجزا است ،حسابرسان بایستی در
گزارش حسابرسی به آن اطالع رسانی مکتوب اشاره کنند .تعیین اینکه آیا باید نارساییهایی که در رابطه با

 - 32گزيده مناسبي از سوابق ممكن است شامل اطالعاتي در مورد چگونگي كار برنامهها و
عمليات؛ اهميت برنامهها و عمليات ( مانند مبالغ پولي ،تأثير ،اهداف كلي و كار
حسابرسي پيشين اگر با موضوع مرتبط است)؛ شرحي از مسئوليتهاي واحد مورد حسابرسي ،و
شرحي از شرايط ،ساختار سازماني و مبناي قانوني برنامه و عمليات باشد.
 - 33همانگونه كه در بند  3-21مطرح شد ،در حسابرسيهاي عملياتي ،هنگامي نارسايي در
كنترلهاي داخلي وجود دارد كه طراحي يا عملكرد يك كنترل موجب نشود مديريت يا
كاركنان ،در شرايط عادي انجام وظايفشان )1( :تحريفهاي موجود در اطالعات مالي يا
عملياتي )2( ،تخطي از قوانين و مقرارت و ( )3نارساييهاي اثربخشي يا كارآيي عمليات
را به موقع پيشگيري يا كشف كنند.
 - 34اينكه آيا يك عمل در واقع غيرقانوني است يا خير ،ممكن است به تشخيص نهايي توسط
يك دادگاه يا ساير مراجع قضايي موكول شود .افشاي موضوعهايي كه حسابرسان را به
استنتاجي رهنمون كند كه احتماالً يك عمل غيرقانوني روي داده است ،تشخيص نهايي در
مورد غيرقانوني بودن آن عمل محسوب نميشود.
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اهداف حسابرسی بیاهمیت است به مسئوالن واحد مورد حسابرسی اطالع رسانی گردد یا خیر و چگونه ،یک
موضوع مرتبط با قضاوت حرفهای است .حسابرسان باید چنین اطالع رسانیهایی را مستند سازند.
 -5-23در حسابرسیهای عملیاتی ،حسابرسان ممکن است به این نتیجه برسند که نارساییهای شناسایی شده در
کنترلهای داخلی که در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است ،به علت عملکرد نادرست برنامه یا عملیات
مورد حسابرسی میباشد .در گزارشگری اینگونه یافتهها ،نارسایی کنترلهای داخلی به عنوان علت تشریح
میشود.
تقل  ،اعمال ییرقانوني ،تخیي از مفاد قراردادها يا موافقتنامههای کم

های بالعوض و سوءاستفاده

 -5-21هنگامی که حسابرسان بر اساس شواهد کافی و مناسب به این نتیجه برسند که تقلب ،اعمال غیرقانونی ،تخطی از
مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سوءاستفاده با اهمیت روی داده است یا امکان روی دادن
آن وجود دارد ،آنان بایستی موضوع را به عنوان یک یافته گزارش کنند.
 -5-22هنگامی که حسابرسان موارد تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سوءاستفاده
بیاهمیت را کشف میکنند ،آنان بایستی آن یافتهها را به طور مکتوب به مسئوالن واحد مورد حسابرسی
اطالع رسانی کنند ،مگر اینکه با توجه به عوامل کمٌی و کیفی ،یافتهها در رابطه با اهداف حسابرسی ،بیاهمیت
باشد .تعیین اینکه آیا باید موارد تقلب ،اعمال غیرقانونی ،تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای
بالعوض یا سوءاستفاده که در رابطه با اهداف حسابرسی بیاهمیت است ،به مسئوالن واحد مورد حسابرسی
اطالع رسانی شود یا خیر و چگونه ،یک موضوع مرتبط با قضاوت حرفهای حسابرسان است .حسابرسان بایستی
چنین اطالع رسانیهایی را مستند سازند.
 -5-23هنگامیکه تقلب ،اعمال غیرقانونی ،تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سوءاستفاده
روی داده است یا امکان روی دادن آن وجود دارد ،حسابرسان ممکن است با مقامات ذیصالح یا مشاور قانونی
درباره اینکه آیا گزارشگری عمومی چنین اطالعاتی موجب به خطر افتادن روند کار تحقیقاتی یا قانونی میشود
یا خیر ،مشورت کنند .حسابرسان ممکن است گزارشگری عمومی خود را به مواردی محدود کنند که روند کار
آنان را به خطر نمیاندازد .برای نمونه ،تنها اطالعاتی را گزارش کنند که از پیش ،بخشی از یک سند دولتی است.
گزارشگری مستقیم يافتهها به اشخاص برونسازماني
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 -5-24حسابرسان بایستی موارد تقلب ،اعمال غیرقانونی ،تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض
یا سوءاستفاده آشکار یا احتمالی را در شرایط زیر ،به طور مستقیم به اشخاص برونسازمانی گزارش کنند:
الف -هنگامی که مدیریت واحد مورد حسابرسی در انجام الزامات قانونی یا مقرراتی ،نسبت به گزارش چنین
اطالعاتی به اشخاص برون سازمانی تعیین شده در قانون و مقررات کوتاهی کند ،حسابرسان بایستی
نخست ،کوتاهی نسبت به گزارش چنین اطالعاتی را به ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی اطالع رسانی
کنند .چنانچه واحد مورد حسابرسی باز هم این اطالعات را پس از اعالم به ارکان راهبری ،در اولین
فرصت ممکن به اشخاص برونسازمانی تعیینشده گزارش نکرد ،در آن هنگام حسابرسان بایستی
اطالعات را به طور مستقیم به افراد برونسازمانی تعیین شده گزارش کنند.
ب-

هنگامی که مدیریت واحد مورد حسابرسی در انجام اقدامات به موقع و مناسب برای برخورد با موارد
تقلب ،اعمال غیرقانونی ،تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سـوءاستفاده
آشـکار یا احتـمالی که ( )1نسبت به یافتـهها و نتیـجهگیریها با اهمیت اسـت و ( )2شامل وجوهی
است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت دریافت شده است ،کوتاهی میکند ،حسابرسان بایستی
نخست ،کوتاهی مدیریت در انجام اقدامات به موقع و مناسب را به ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی
گزارش کنند .چنانچه واحد مورد حسابرسی باز هم اقدامات به موقع و مناسب را در اولین فرصت ممکن
پس از اطالع رسانی حسابرسان به ارکان راهبری ،انجام نداد ،در آن هنگام حسابرسان بایستی کوتاهی
واحد مورد حسابرسی در انجام اقدامات به موقع و مناسب را به مراجع ذیصالح گزارش کنند.

 -5-25گزارشگری به شرح بند  ،5-24افزون بر هرگونه الزامات قانونی ،برای گزارش مستقیم چنین اطالعاتی به اشخاص
برون سازمانی است .حسابرسان بایستی این الزامات را رعایت کنند ،حتی اگر آنان پیش از تکمیل حسابرسی از
کار کنارهگیری کرده یا برکنار شده باشند.
 -5-26حسابرسان بایستی شواهد کافی و مناسب مانند تأییدیه از اشخاص برونسازمانی به منظور تأیید ادعاهای مدیریت
واحد مورد حسابرسی که چنین یافتههایی را بر طبق قوانین ،مقررات و موافقتنامههای تأمین مالی گزارش کرده
است ،کسب کنند .هنگامی که حسابرسان نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند ،آنان بایستی چنین اطالعاتی را
به طور مستقیم به شرح مندرج در بند  5-24گزارش کنند.
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نتیجهگیریها
 -5-22حسابرسان بایستی نتیجهگیریها را در صورت امکان بر مبنای اهداف و یافتههای حسابرسی گزارش کنند.
نتیجهگیریهای گزارش ،صرفاً خالصهای از یافتهها نیست بلکه استنتاجهای منطقی درباره برنامه بر مبنای
یافتههای حسابرسان است .نکات قوت یافتههای حسابرسان به کافی و مناسب بودن شواهد پشتوانه یافتهها و
درستی منطق به کار رفته برای تدوین نتیجهگیریها بستگی دارد .نتیجهگیریها هنگامی قویتر است که
به پیشنهادهای حسابرسان بینجامد و استفاده کننده آگاه از گزارش را نسبت به ضرورت انجام اقدام الزم ،متقاعد
سازد.
پیشنهادها
 -5-20هنگامی که فرصتهای بهبود در برنامهها ،عملیات و عملکرد از طریق یافتهها و نتیجهگیریهای گزارش شده،
شناسایی گردید ،حسابرسان بایستی پیشنهادها یی را برای رفع اشکاالت شناسایی شده در جریان حسابرسی و
بهبود برنامه ها و عملیات ،ارائه کنند .حسابرسان بایستی پیشنهادهایی را ارائه کنند که به طور منطقی از یافتهها
و نتیجهگیریها ناشی شود و به رفع علت اشکاالت شناسایی شده مربوط باشد و اقدامات پیشنهادی را به روشنی
بیان کنند.
 -5-21پیشنهادهای اثربخش موجب تشویق در بهبود اجرای برنامهها و عملیات دولت میشود .پیشنهادها هنگامی
اثربخش است که مشخص ،عملی ،مقرون به صرفه و قابل اندازهگیری باشد و خطاب به اشخاصی باشد که از
اختیار عمل برخوردارند.
گزارشگری رعايت استانداردهای حسابرسي عملیاتي توسط حسابرسان
 -5-33هنگامی که حسابرسان تمام الزامات قابل اجرا در استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کردهاند ،آنان
بایستی در گزارش حسابرسی عبارت زیر را که بیانگر بند تعدیل نشده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی
است به منظور بیان اینکه حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی اجرا کردهاند ،به کار گیرند
(بندهای  1-12و  1-13مالحظه شود).
"این مؤسسه ،حسابرسی را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام داده است .استانداردهای مزبور ایجاب
میکند که این مؤسسه ،حسابرسی را چنان برنامهریزی و اجرا کند که شواهد کافی و مناسب به منظور فراهم
نمودن مبنایی معقول برای یافتهها و نتیجهگیریهای این مؤسسه بر مبنای اهداف حسابرسی ،کسب کند .این
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مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد به دست آمده ،مبنایی معقول برای یافتهها و نتیجهگیریهای این مؤسسه بر
مبنای اهداف حسابرسی فراهم میکند".
 -5-31هنگامی که حسابرسان تمام الزامات قابل اجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت نکردهاند ،بایستی بند
تعدیل شده رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی را در گزارش حسابرسی درج کنند و از بندی استفاده کنند
که یکی از موارد زیر را دربرمیگـیرد )1( :عبارت مندرج در بند  5-33که به منظور بیان استانداردهای رعایت
نشده ،تعدیل شده است؛ یا ( )2عبارتی که حسابرسان استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت نکردهاند
(بندهای  1-12و  1-13برای رهنمودهای بیشتر در مورد بیان رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی مالحظه
شود).
گزارشگری ديدگاههای مسئوالن ذيربط در واحد مورد حسابرسي
 -5-32ارائه پیشنویس گزارش به همراه یافتههای مندرج در آن برای بررسی و اعالمنظر توسط مسئوالن
واحد مورد حسابرسی و دیگر افراد ذیربط ،حسابرسان را در تهیه گزارشی منصفانه ،کامل و بیطرف کمک
میکند .درج دیدگاههای مسئوالن ذیربط به گزارشی منجر میشود که نه تنها یافتهها ،نتیجهگیریها و
پیشنهادهای حسابرسان ،بلکه همچنین دیدگاههای مسئوالن ذیربط واحد مورد حسابرسی و اقدامات اصالحی
برنامهریزی شده از سوی آنان را ارائه میکند .دریافت توضیحات به شکل مکتوب ارجح است ،اما توضیحات
شفاهی نیز قابل پذیرش میباشد.
 -5-33هنگامی که حسابرسان از مسئوالن ذیربط واحد مورد حسابرسی توضیحات مکتوب دریافت میکنند ،آنان بایستی
نسخهای از توضیحات یا خالصهای از آن را به گزارش خود پیوست نمایند .هنگامی که مسئوالن ذیربط
واحد مورد حسابرسی تنها توضیحات شفاهی ارائه میکنند ،حسابرسان بایستی خالصهای از این توضیحات را
تهیه و نسخهای از آن را برای بررسی درستی توضیحات بیان شده ،به مسئوالن ذیربط ارایه کنند.
 -5-34حسابرسان همچنین بایستی ارزیابی خود از توضیحات ارائه شده را به شکلی مناسب در گزارش درج کنند .در
مواردی که واحد مورد حسابرسی افزون بر توضیحات مکتوب و شفاهی خود در مورد گزارش ،توضیحات فنی نیز
ارائه میکند ،حسابرسان ممکن است دریافت چنین توضیحاتی را در گزارش افشا نمایند.
 -5-35دستیابی به شواهد شفاهی ممکن است هنگامی مناسب باشد که برای نمونه ،مهلت زمان گزارشگری مشخصی
برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان وجود داشته باشد؛ حسابرسان در سرتاسر اجرای کار حسابرسی ،همکاری
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نزدیکی با مسئوالن ذیربط واحد مورد حسابرسی داشته باشند و طرفین با یافتهها و توضیحات مطرح شده در
پیشنویس گزارش ،آشنا باشند؛ یا حسابرسان انتظار عدم توافق با اهمیت در ارتباط با یافتهها ،نتیجهگیریها و
پیشنهادهای مندرج در گزارش یا مباحث مهم درباره موضوعهای مطرح شده در آن را نداشته باشند.
 -5-36هنگامی که توضیحات واحد مورد حسابرسی با یافتهها ،نتیجهگیریها و پیشنهادهای مندرج در پیشنویس
گزارش ناسازگار یا متضاد است ،یا هنگامی که اقدامات اصالحی برنامهریزی شده با پیشنهادهای حسابرسان
تناسب ندارد ،حسابرسان بایستی اعتبار توضیحات واحد مورد حسابرسی را ارزیابی کنند .اگر حسابرسان با این
توضیحات موافق نباشند ،بایستی دالیل عدم موافقت خود را در گزارش شرح دهند .در متقابل ،اگر حسابرسان
این توضیحات را معتبر و متکی به شواهد کافی و مناسب تشخیص دهند ،بایستی گزارش را تا حد الزم تعدیل
کنند.
 -5-32چنانچه واحد مورد حسابرسی از ارایه توضیحات خودداری کند یا نتواند توضیحات را در دوره زمانی معقول ارایه
نماید ،حسابرسان ممکن است گزارش را بدون دریافت توضیحات از واحد مورد حسابرسی صادر کنند .در این
موارد ،حسابرسان بایستی در گزارش اشاره کنند که واحد مورد حسابرسی توضیحات الزم را ارایه نکرده است.
گزارشگری اطالعات محرمانه يا حساس
 -5-30چنانچه افشای عمومی برخی اطالعات ویژه ممنوع باشد یا به دلیل ماهیت محرمانه یا حساس اطالعات ،از درج
در گزارش مستثنی شده باشد  ،حسابرسان بایستی این موضوع را که برخی اطالعات حذف شده و دالیل یا سایر
شرایطی را که حذف آن اطالعات را الزامی کرده است در گزارش افشا کنند.
 -5-31برخی اطالعات ممکن است طبقهبندی شده باشد یا بهگونهای دیگر به موجب قوانین یا مقررات دولتی از افشای
عمومی منع شده باشد  .در چنین شرایطی ،حسابرسان ممکن است گزارشی جداگانه ،طبقهبندی شده یا برای
استفاده محدود که شامل چنین اطالعاتی است را صادر نمایند و گزارش را تنها بین افرادی توزیع کنند که طبق
قانون یا مقررات مجاز به دریافت آن هستند.
 -5-43شرایط بیشتری که به نگرانیهای امنیت عمومی مربوط است نیز میتواند مستثنی شدن برخی اطالعات از
دسترسی عموم یا توزیع گسترده گزارش را توجیه کند .برای نمونه ،ارایه جزئیات اطالعات مربوط به ایمنی
سیستمهای رایانهای برای یک برنامه خاص ،ممکن است به دلیل خسارات بالقوهای که استفاده نادرست از این
اطالعات میتواند در پی داشته باشد ،از گزارشهای قابل دسترس عموم مستثنی شود .در چنین شرایطی،

13

حسابرسان ممکن است یک گزارش حاوی اینگونه اطالعات برای استفاده محدود صادر کنند و گزارش را تنها
میان اشخاصی توزیع نمایند که مسئولیت اقدام در مورد پیشنهادهای حسابرسان را دارند .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.
 -5-41توجه به منافع عمومی گسترده در برنامه یا فعالیت مورد بررسی ،حسابرسان را در هنگام تصمیمگیری درباره
اینکه آیا برخی اطالعات از گزارشهای در دسترس عموم مستثنی شود یا خیر ،کمک میکند .هنگامی که
شرایط ،حذف برخی اطالعات را ایجاب میکند ،حسابرسان بایستی ارزیابی کنند که آیا حذف این اطالعات
میتواند نتایج حسابرسی را تحریف یا فعالیتهای نادرست یا غیرقانونی را پنهان کند یا خیر.
 -5-42هنگامی که مؤسسههای حسابرسی مشمول قوانین مربوط به اسناد دولتی میشوند ،حسابرسان بایستی تعیین
کنند آیا قوانین مربوط ،بر قابلیت دسترسی گزارشهای طبقهبندی شده یا استفاده محدود ،تأثیر میگذارد یا خیر
و نیز تعیین کنند که آیا سایر روشهای اطالع رسانی به مدیریت و ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی مناسبتر
خواهد بود یا خیر .برای نمونه ،حسابرسان ممکن است اطالعات عمومی را در یک گزارش مکتوب و اطالعات
تفصیلی را به طور شفاهی اطالع رسانی کنند .حسابرسان ممکن است با مشاور حقوقی درباره قوانین الزماالجرای
مربوط به اسناد دولتی مشورت کنند.
توزي گزارشها
 -5-43توزیع گزارشهای تکمیل شده طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی به ارتباط حسابرسان با سازمان مورد
حسابرسی و ماهیت اطالعات مندرج در گزارش بستگی دارد .چنانچه موضوع حسابرسی شامل مواردی است که از
نظر مقاصد امنیتی طبقهبندی شده میباشد یا شامل اطالعات محرمانه یا حساس است ،حسابرسان ممکن است
توزیع گزارش را محدود کنند (بنـدهای  5-30تا  5-42برای رهنمود بیشتر درباره توزیع محدود گزارش دیده
شود) .حسابرسان بایستی هرگونه محدودیت در توزیع گزارش را مستند کنند .مباحث زیر خطوط کلی توزیع
گزارشهای تکمیل شده طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی را نشان میدهد:
الف -مؤسسههای حسابرسی در واحدهای مورد حسابرسی دولتی بایستی گزارشهای حسابرسی را میان ارکان
راهبری و مسئوالن ذیربط واحد مورد حسابرسی و دستگاههای نظارتی ذیربط یا سازمانهای الزامکننده یا
درخواستکننده حسابرسی ها توزیع کنند .در صورت لزوم ،حسابرسان بایستی نسخههایی از گزارشها را
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میان سایر مقاماتی که اختیار نظارت قانونی دارند یا ممکن است مسئولیت اقدام در مورد یافتهها و
پیشنهادهای حسابرسان را داشته باشند و سایر افراد مجاز ،توزیع نمایند.
ب-

مؤسسه های حسابرسی طرف قرارداد برای انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی
بایستی مسئولیتهای مربوط به توزیع گزارش را با سازمان طرف قرارداد روشنکنند .چنانچه مؤسسه
حسابرسی طرف قرارداد ،توزیع گزارش را بر عهده میگیرد ،بایستی با طرف قرارداد حسابرسی به این
توافق برسد که کدامیک از مسئوالن یا سازمانها ،گزارش را دریافت خواهند کرد.
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پیوست
رهنمودهای تکمیلي
مقدمه
-1

قسمتهای زیر به منظور کمک دراجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،رهنمود تکمیلی به حسابرسان و
واحدهای مورد حسابرسی ارایه میکند .این رهنمود الزامات بیشتری را مقرر نمیکند ،اما به جای آن قصد دارد
اجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی مندرج در بخشهای مختلف را برای حسابرسان تسهیل کند .نخستین
قسمت رهنمود تکمیلی ممکن است به هرگونه خدمات حسابرسی تحت پوشش استانداردهای حسابرسی
عملیاتی کمک کند .همانگونه که اشاره شد ،قسمتهای بعدی ،رهنمود تکمیلی در مورد بخشهای ویژه
استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ارایه میکند.

رهنمودهای تکمیلي کلي
-2

بخشهای  4و  5پیرامون استانداردهای اجرای عملیات و گزارشگری حسابرسیهای عملیاتی بحث میکند.
شناسایی نارساییهای با اهمیت موجود در کنترلهای داخلی ،سوءاستفاده با اهمیت ،خطرهای تقلب ،اقدامات
غیرقانونی و موارد تخطی با اهمیت از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض ،جنبههای مهم
حسابرسی عملیاتی است .مبحث زیر برای کمک به حسابرسان در شناسایی نارساییهای با اهمیت موجود در
کنترلهای داخلی ،سوءاستفاده و نشانههای خطر تقلب و همچنین در تعیین اینکه آیا اقدامات غیرقانونی و
موارد تخطی از مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت
است یا خیر ،ارایه شده است.

نمونههايي از نارساييهای کنترلهای داخلي
-3

ا ستانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات گزارشگری نارساییهای شناسایی شده در کنترلهای
داخلی است (بندهای  5-10تا  5-23مالحظه شود) .

-4

موارد زیر نمونههایی از نارساییهای مربوط به کنترلهای داخلی است:
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الف–

توجه ناکافی به کنترل های داخلی در سازمان ،برای نمونه ،جو حاکم بر سازمان و محیط کنترلی.
نارساییهای کنترلها در سایر اجزای کنترلهای داخلی ،میتواند موجب شود حسابرسان
نتیجهگیری کنند که ضعفهایی در محیط کنترلی وجود دارد؛

ب-

نظارت بیاثر توسط ارکان راهبری نسبت به گزارشگری عملکرد ،یا کنترلهای داخلی یا ساختار
راهبری کلی بی اثر واحد موردحسابرسی ؛

پ-

وجود سیستمهای کنترلی که از تحریفهای با اهمیت در نتایج عملکرد یا عملیات ،پیشگیری یا آنها
را کشف نمیکند ،به گونهای که بعداً الزم میشود ،اصالحاتی با اهمیت در نتایج عملیات انجام شود؛

ت-

وجود سیستمهای کنترلی که تحریفهای با اهمیت شناسایی شده توسط حسابرسان را پیشگیری یا
کشف نمیکند .این امر دربرگیرنده تحریفهای حاوی برآورد و قضاوت است که حسابرسان در مورد
آنها تعدیالت و اصالحات با اهمیت بالقوه در مبالغ ثبت شده را شناسایی میکنند؛

ث-

اثربخش نبودن وظایف حسابرسی داخلی و ارزیابی برآورد خطر در واحد مورد حسابرسی ،مانند یک
سازمان بزرگ یا خیلی پیچیده ،که در آن ،چنین وظایفی برای عناصر نظارت یا برآورد خطر
کنترلهای داخلی ،با اهمیت است؛

ج-

شناسایی موارد تقلب به هر میزان در سطح مدیریت ارشد؛

چ-

کوتاهی مدیریت یا ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی در ارزیابی تاثیر نارسایی با اهمیتی که از
پیش به آنان اطالع رسانی شده است و یا اصالح آن ،یا رسیدن به این نتیجه که نیاز به اصالح ندارد؛

ح-

کنترلهای ناکافی برای محافظت از داراییها؛

خ-

شواهد نادیدهانگاشتن عمدی کنترلها ی داخلی توسط افراد دارای اختیار به منظور آسیب رساندن
به اهداف کلی سیستم؛

د-

نارساییهایی در طراحی یا اجرای کنترلهای داخلی که میتواند به تخطی از قوانین ،مقررات ،مفاد
قراردادها یا کمکهای بالعوض ،موارد تقلب یاسوءاستفاده دارای تاثیر مستقیم و با اهمیت بر
صورتهای مالی و هدف حسابرسی بینجامد؛

11

ذ-

طراحی ناکافی کنترلهای عمومی و کاربردی سیستمهای اطالعاتی که سیستم اطالعاتی را از فراهم
نمودن اطالعات کامل ،درست و سازگار با اهداف گزارشگری عملکرد و سایر الزامات جاری ،پیشگیری
کند؛

ر-

ناتوانی کنترل کاربردی ناشی از نارسایی در طراحی یا اجرای کنترلهای عمومی سیستمهای
اطالعاتی است؛ و

ز-

وجود کارکنان یا مدیریتی که صالحیت حرفهای و آموزش الزم برای انجام وظایف محوله را ندارند.

نمونههايي از سوءاستفاده
-5

استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزاماتی برای برخورد با نشانههای سوءاستفاده با اهمیت و
گزارشگری سوءاستفاده با اهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی است (بندهای4-34 ،4-33و  5-21تا 5-23
مالحظه شود).

-6

موارد زیر ،با توجه به واقعیتها و شرایط موجود ،نمونههایی از سوءاستفاده است:
الف -ایجاد اضافه کاری غیرضروری؛
ب-

درخواست از کارکنان برای انجام کارهای شخصی یا انجام کارهایی برای سرپرست یا مدیر؛

پ-

استفاده نادرست مسئوالن از جایگاه خود در واحد مورد حسابرسی به منظور انتفاع شخصی (شامل
اقداماتی که میتواند توسط شخص ثالث بیطرف و آگاه از اطالعات مربوط ،به عنوان انتفاع نادرست
در جهت منافع مالی شخصی مسئوالن واحد مورد حسابرسی یا خویشاوندان و نزدیکان آنان ،شریک
ارشد ،سازمانی که مسئوالن واحد مورد حسابرسی به عنوان مسئول ،مدیر ،هیئت امنا ،یا کارمند،
به آنان خدمت ارایه میدهند ،یا سازمانی که مسئوالن واحد مورد حسابرسی در حال مذاکره با آن
برای استخدام در آینده هستند ،تصور شود)؛

ت-

ایجاد امکانات مسافرتی که مغایر با سیاستهای مسافرتی موجود یا به طور غیر ضروری غیر معمول یا
پر هزینه است؛ و

ث-

عقد قراردادهای خرید و فروش که مغایر با سیاستهای موجود یا به طور غیر ضروری غیر معمول و
پر هزینه است .

نمونههايي از نشانههای خیرتقل
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-2

استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات مربوط به برآورد خطر تقلب است (بندهای 4-33تا4-32
و  5-21تا  5-23مالحظه شود).

-0

در برخی شرایط ،وضعیتهایی مانند موارد زیر ،ممکن است بیانگر خطر باالیی از تقلب باشد:
الف-

ثبات ،تداوم یا بودجه مالی واحد مورد حسابرسی از طریق وضعیتهای اقتصادی ،برنامهای یا
عملیاتی واحد مورد حسابرسی تهدید میشود؛

ب-

ماهیت عملیات واحد مورد حسابرسی ،فرصتهایی را برای ارتکاب تقلب فراهم میکند؛

پ-

نظارت مدیریت برای رعایت سیاستها ،قوانین و مقررات کافی نیست؛

ت-

ساختار سازمانی ،ناپایدار یا بیش از اندازه پیچیده است؛

ث-

اطالع رسانی و/یا پشتیبانی در مورد استانداردهای اخالقی توسط مدیریت وجود ندارد؛

ج-

مدیریت تمایل به پذیرش سطوح باالی خطر غیر معمول در تصمیم گیریهای با اهمیت دارد؛

چ-

پیشینهای از ناشایستگی ،مانند موضوعهای پیشین درارتباط با تقلب ،اتالف منابع ،سوءاستفاده و
اقدامهای پرسشبرانگیز ،یا حسابرسیها یا بازرسیهای پیشین با یافتههایی از فعالیتهای پرسش
برانگیز یا مجرمانه وجود دارد؛

ح-

سیاستها و روشهای عملیاتی ،گسترش نیافته یا منسوخ شده است؛

خ-

مستندسازی اقالم کلیدی ،ناقص است یا وجود ندارد؛

د-

رویههای پاسخگویی یا محافظت در مورد داراییها وجود ندارد؛

ذ-

پرداختها نامناسب است؛

ر-

اطالعات ،جعلی یا گمراهکننده است؛

ز-

هزینه های زیاد و غیرمتعارف در هر ردیف بودجه با مبالغ باقی مانده در پایان سال ،به منظور استفاده
کامل از کل وجوه قابل دسترس وجود دارد؛ و

ژ-

الگوها و روندهای غیرمعمول در انعقاد قرارداد ،کارپردازی ،تحصیل و سایر فعالیتهای واحد یا برنامه
مورد حسابرسی وجود دارد.
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تعیین اينکه آيا قوانین ،مقررات يا مفاد قراردادها يا موافقتنامههای کم

های بالعوض در رابیه با اهداف

حسابرسي با اهمیت است يا خیر
-1

استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزاماتی برای تعیین این امر است که آیا مفاد قوانین ،مقررات یا
قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است یا خیر (بندهای
 4-20و  4-21مالحظه شود).

-13

برنامههای دولت مشمول بسیاری از قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض
است .بااین حال ،اهمیت این برنامهها دررابطه با اهداف حسابرسی،بسته به اهداف مزبور ،تفاوتهای گستردهای
دارد .حسابرسان ممکن است رویکرد زیر را در ارزیابی اینکه آیا مفاد قوانین ،مقررات یا قراردادها یا
موافقتنامههای کمکهای بالعوض در رابطه با اهداف حسابرسی با اهمیت است یا خیر ،سودمند تشخیص
دهند:
الف -بیان هر هدف حسابرسی برحسب پرسشهایی پیرامون جنبههای ویژه برنامه مورد حسابرسی (شامل
هدف کلی و مقاصد ،کنترلهای داخلی ،دادهها ،عملیات برنامه ،ستاندهها و پیآمدها)؛
ب-

شناسایی قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض که به طور مستقیم
به جنبههای ویژه برنامه در رابطه با اهداف حسابرسی ارتباط دارد؛ و

پ-

تعیین اینکه آیا چنانچه موارد تخطی از قوانین ،مقررات یا مفاد قراردادها یا موافقتنامههای
کمکهای بالعوض روی دهد ،این امر میتواند به گونهای با اهمیت بر اهداف حسابرسی یا
نتیجهگیریهای حسابرسان تاثیرگذار باشد یا خیر .اگر اهداف یا نتایج حسابرسی میتواند به گونهای
با اهمیت تحت تاثیر قرار گیرد ،آنگاه احتمال دارد آن قوانین ،مقررات و مفاد قراردادها یا
موافقتنامههای کمکهای بالعوض نسبت به اهداف حسابرسی با اهمیت باشد.

-11

حسابرسان ممکن است با مشاور حقوقی خود یا مشاور حقوقی مدیریت ،واحد مورد حسابرسی در موارد ()1
تعیین قوانین و مقرراتی که در رابطه بااهداف حسابرسی با اهمیت است،

( )2طراحی آزمونهای رعایت

قوانین و مقررات ،یا ( )3ارزیابی نتایج آن آزمونها ،مشورت کنند .حسابرسان همچنین ممکن است هنگامی که
اهداف حسابرسی ،آزمون رعایت مفاد قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض را ملزم میکند ،با مشاور
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حقوقی خود یا مشاور قانونی مدیریت واحد مورد حسابرسی مشورت کنند .بسته به شرایط حسابرسی،
حسابرسان ممکن است جهت دستیابی به اطالعات الزم ،با دیگران ،ازجمله کارکنان واحد بازرسی ،سایر
موسسههای حسابرسی یا واحدهای دولتی ارایهکننده خدمات حرفهای به واحد مورد حسابرسی یا مقامهای
دارای اختیار برای اجرای قوانین مربوط ،مشورت کنند.
اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 0
-1-1

بخش  1درباره ا ستفاده و کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی و نقش حسابرسی در پاسخگویی دولتی
بحث میکند .ارکان راهبری ومدیریت سازمانهای مورد حسابرسی نیز در پاسخگویی دولت نقش دارند .مبحث
زیر برای کمک به حسابرسان در شناخت نقشهای دیگران در پاسخگویی ارایه شده است .این قسمت همچنین
دربرگیرنده اطالعات پیشینهای در مورد قوانین ،مقررات و رهنمودهایی است که به کارگیری استانداردهای
حسابرسی عملیاتی را ملزم میکند .این اطالعات برای استقرار استانداردهای حسابرسی عملیاتی در رابطه با
پاسخگویی کلی دولت فراهم شده است.

قوانین ،مقررات و رهنمودهايي که به کارگیری استانداردهای حسابرسي عملیاتي را ملزم ميکند.
-1-2

قوانین ،مقررات ،قراردادها ،موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سیاستها اغلب به کارگیری استانداردهای
حسابرسی عملیاتی را ملزم میکند (بند  1-4مالحظه شود).

نقش ارکان راهبری واحد مورد حسابرسي در پاسخگويي
-1-3

حسابرسان در جریان اجرای حسابرسیهای منطبق با استانداردهای حسابرسی عملیاتی ،به ارکان راهبری
واحد مورد حسابرسی اطالع رسانی میکنند (بندهای  4-46تا  4-41مالحظه شود).

-1-4

ارکان راهبری واحد مورد حسابرسی وظیفه نظارت بر هدایت راهبردی آن واحد و تعهدات مرتبط با پاسخگویی
آن را برعهده دارند .این امر دربرگیرنده نظارت بر موضوع اصلی یا برنامه مورد حسابرسی شامل کنترلهای
داخلی مربوط است .همچنین ممکن است در برخی واحدهای تحت پوشش استانداردهای حسابرسی عملیاتی،
ارکان راهبری ،بخشی از مدیریت واحد مورد حسابرسی باشند .در برخی واحدهای مورد حسابرسی ،اشخاص
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متعددی شامل نهادهای نظارتی ،اعضا یا کارکنان مراجع قانونی ،اعضای هیئت مدیره ،کمیتههای حسابرسی ،یا
طرفین قرارداد حسابرسی ممکن است مسئولیت ارکان راهبری واحدها را به عهده داشته باشند.
-1-5

چون ساختارهای راهبری واحدها و سازمانهای دولتی بسیار متفاوت است ،ممکن است همیشه به روشنی
مشخص نباشد که وظایف اصلی ارکان راهبری برعهده چه افرادی است .در چنین موقعیتهایی ،حسابرسان
ساختار سازمانی را برای هدایت و کنترل عملیات جهت دستیابی به اهداف واحد مورد حسابرسی ،ارزیابی
میک نند .این ارزیابی همچنین دربرگیرنده این است که واحد دولتی چگونه برای کارکنان مدیریت خود،
اختیارات را واگذار و پاسخگویی را برقرار میکند.

نقش مديريت در پاسخگويي
-1-6

مدیران دولتی برای انجام وظایف دولت ،مسئولیتهای اساسی به شرح زیر را برعهده دارند (بند 1-2مالحظه
شود) :
الف-

استفاده از منابع دولتی به طور قانونی ،اثربخش ،کارآ ،اقتصادی ،اخالقی و عادالنه برای دستیابی
به هدف کلی که برای آن منابع فراهم یا برنامه تعیین شده است35؛

ب-

رعایت قوانین و مقررات مربوط (شامل شناسایی الزاماتی که واحد مورد حسابرسی و مدیران آن،
مسئولیت رعایت آنها را برعهده دارند)؛

پ-

اجرای سیستمهای طراحی شده برای دستیابی به رعایت قوانین و مقررات مربوط؛

ت-

استقرار و حفظ کنترلهای داخلی اثربخش برای کمک به اطمینان از دستیابی به مقاصد و اهداف
مناسب؛ استفاده از منابع به طور کارآ ،اقتصادی ،اثربخش و منصفانه و حفاظت ازمنابع؛ پیروی از
قوانین و مقررات؛ اطمینان از اتکاپذیری اطالعات مدیریت و مالی و گزارش درست آن؛

ث-

فراهم ساختن گزارشهای مناسب به افراد ناظر بر اقدامات آنان و به عموم به منظور تشریح
پاسخگویی در مورد منابع و اختیارات به کار گرفته شده در اجرای برنامههای دولت و نتایج این
برنامهها؛

ج-

پیگیری یافته ها و پیشنهادهای حسابرسان و برقراری و حفظ فرآیندی جهت ردیابی اینگونه یافتهها
و پیشنهادها؛

 - 35اين مسئوليت شامل همه منابع مالي و فيزيكي و همچنين منابع اطالعاتي
ميشود.
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چ-

پیروی از روشهای اداری مناسب هنگام انعقاد قرارداد برای حسابرسیها شامل حصول اطمینان از
اینکه روشهایی برای نظارت بر اجرای قرارداد وجود دارد؛ و

ح-

انجام اقدامات به موقع و مناسب برای اصالح موارد تقلب ،اعمال غیرقانونی ،موارد تخطی از مفاد
قراردادها یا موافقتنامههای کمکهای بالعوض یا سوءاستفاده که حسابرسان درمورد آن گزارش
میکنند.

اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 9
-3-1

بخش  3درباره استانداردهای عمومی الزماالجرا در اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی
بحث میکند.

سیستم کنترل کیفیت
-3-2

بخش  3درباره اجزای سیستم کنترل کیفیت یک موسسه حسابرسی بحث میکند .رهنمود تکمیلی زیر
به منظور کمک به حسابرسان و موسسههای حسابرسی در استقرار سیاستها و رویههایی در سیستم کنترل
کیفیت خود برای پیگیری موارد مندرج در ذیل بند  ،3-32ارایه شده است )1( :اجرا ،مستندسازی و
گزارشگری خدمات حسابرسی و ( )2نظارت بر کیفیت.

الف -استانداردهای حسابرسی عملیاتی درمورد انجام ،مستندسازی وگزارشگری حسابرسی برای حسابرسیهای
عملیاتی در بخشهای  4و  5ارائه شده است .بخش  3تصریح میکند که سیستم کنترل کیفیت دربرگیرنده
سیاستها و روشهای طراحی شده جهت فراهم کردن اطمینان معقول برای موسسههای حسابرسی است که
حسابرسیها و صدور گزارشها طبق الزامات استانداردهای حرفه ای و قانون و مقررات انجام میشود (بند 3-31
مالحظه شود) .نمونههایی از این گونه سیاستها و روشها به شرح زیر میباشد:
 -1فراهم کردن اطالع رسانی به اعضای گروه برای شناخت کافی از اهداف کار خود و استانداردهای حرفهای الزم
االجرا؛
 -2برنامهریزی و سرپرستی حسابرسی؛
 -3مستندسازی مناسب از کار اجرا شده؛
 -4بررسی کار اجرا شده ،قضاوتهای با اهمیت به عمل آمده ،و مستندات و گزارش حسابرسی مربوط؛
 -5بررسی استقالل و صالحیت هریک از کارشناسان یا طرف قراردادهای برون سازمانی و همچنین بررسی دامنه و
کیفیت کار آنان؛
 -6روش هایی برای حل و فصل مسائل دشوار و پیچیده یا موارد عدم توافق میان اعضای گروه ،ازجمله
کارشناسان؛
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 -2دریافت و بررسی توضیحات واحد مورد حسابرسی در مورد پیشنویس گزارشها؛ و
 -0گزارشگری پشتیبانی شده توسط شواهد به دست آمده و طبق الزامات استانداردهای حرفهای و قوانین و
مقررات الزم االجرا.
ب -نظارت ،ارزیابی مستمر و ادواری حسابرسیها میباشد که به منظور فراهم نمودن اطمینان معقول برای مدیریت
موسسه حسابرسی در این باره است که سیاستها و روشهای مرتبط با سیستم کنترل کیفیت به گونهای مناسب
طراحی شده و در عمل به طور اثربخش اجرا میشود (بند ج  3-32مالحظه شود).
رهنمود زیر برای کمک به موسسههای حسابرسی در اجرا و استمرار نظارت بر کیفیت آنها ارایه شده است:
-0

هه کسي :نظارت هنگامی اثربخشی بیشتری دارد که توسط افرادی انجام شود که مسئولیتی در مورد فعالیت
خاص مورد نظارت ندا رد (برای نمونه ،در مورد خدمات خاص یا فرآیندهای متمرکز شده خاص) .یک یا چند
نفر از کارکنانی که برای مسئولیت فرآیند نظارت تعیین شدهاند ،در مجموع به صالحیت و اختیار کافی و
مناسب در موسسه حسابرسی برای برعهده گرفتن این مسئولیت نیاز دارند .عموماً یک یا چند نفر از کارکنانی
که نظارت را انجام میدهند ،از سرپرستیهای معمول در هر یک از کارهای حسابرسی مجزا هستند.

-1

هه میزان :میزان روشهای نظارتی براساس شرایط موسسه حسابرسی در توانمندی ارزیابی رعایت
استانداردهای حرفهای مربوط و سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه حسابرسی ،متفاوت است.
نمونههایی از روشهای نظارت خاص به شرح زیر است:
الف -آزمون سوابق اداری و کارگزینی انتخاب شده در رابطه با کنترل کیفیت؛
ب -بررسی مستندات و گزارشهای حسابرسی انتخاب شده؛
پ -گفتگو با کارکنان موسسه حسابرسی (به گونهای کاربردی و مناسب)؛
ت -تلخیص ادواری یافتههای حاصل از روشهای نظارتی به شکل مکتوب (دستکم به طور ساالنه) ،و بررسی
روشمند علل یافتههایی که بیانگر ضرورت اقدامات اصالحی است؛
ث -تعیین هرگونه اقدام اصالحی یا بهبودهایی که ضرورت دارد در ارتباط با حسابرسیهای خاص بررسی شده یا
سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه حسابرسی اجرا شود؛
ج -اطالع رسانی یافتههای شناسایی شده به مدیریت ذیربط موسسه حسابرسی همراه با پیگیریهای بعدی؛ و
چ -بررسی یافتهها از طریق کارکنان مدیریت ذیربط در موسسه حسابرسی که تعیین میکند آیا اقدامهای الزم،
شامل تعدیالت ضروری در سیستم کنترل کیفیت ،به موقع انجام شده است یا خیر.
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-9

بررسي سوابق اداری و کارگزيني انتخاب شده :بررسی سوابق اداری و کارگزینی انتخاب شده در رابطه با
کنترل کیفیت ،ممکن است دربرگیرنده آزمونهای زیر باشد:

الف-

رعایت سیاستها و روشهای مربوط به استقالل؛

ب-

رعایت سیاستهای ارتقای حرفهای مستمر شامل آموزش کارکنان؛

پ-

روشهای مرتبط با استخدام و تعیین حقوق و مزایای کارکنان واجد شرایط ،شامل به کارگیری کارشناسان یا

مشاوران ،در هنگام نیاز؛
ت-

روشهای مرتبط با ارزیابی عملکرد و پیشرفت کارکنان؛

ث-

روشهای مرتبط با شروع ،پذیرش و تداوم خدمات حسابرسی؛

ج-

شناخت کارکنان موسسه حسابرسی از سیاستها و روشهای کنترل کیفیت و اجرای این سیاستها و روشها؛

و
چ-
-4

فرآیند موسسه حسابرسی برای بهنگامسازی سیاستها و روشهای خود.
پیگیری يافتههای پیشین :روشهای نظارتی دربرگیرنده این ارزیابی است که آیا موسسه حسابرسی ،پس از
نظارت و بررسی هم پیشگان پیشین ،اقدامهای اصالحی الزم برای پیگیری یافتهها و پیشنهادها را انجام داده
است یا خیر .کارکنان مرتبط با کار نظارت ،این اطالعات را به عنوان بخشی از برآورد خطر مربوط به طراحی و
اجرای سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و تعیین ماهیت ،زمانبندی اجرا و میزان روشهای نظارتی،
به کار میبرند.

-5

گزارش مکتوب :موسسه حسابرسی نتایج نظارت بر سیستمهای کنترل کیفیت خود را در گزارشی مکتوب
اعالم می کند که موسسه حسابرسی مجاب شود تا در موارد الزم ،اقدامات سریع و مناسب را انجام دهد.
اطالعات مندرج در این گزارش به شرح زیر است:
الف-

تشریح روشهای نظارتی اجرا شده؛

ب-

نتایج به دست آمده از روشهای نظارتی؛ و

پ-

در موارد مقتضی ،شرحی از نارساییهای تکراری ،روشمند یا سایر نارساییهای با اهمیت و اقدامهای
انجام شده برای حل و فصل آن نارساییها.

85

 -3-3همانگونه که دربند  3-61بحث شد ،موسسه حسابرسی مستقل بایستی آخرین گزارش بررسی هم پیشگان خود را
در دسترس همگان قرار دهد .نمونههایی از چگونگی دستیابی به این الزامات شفافسازی ،شامل قراردادن
گزارش بررسی هم پیشگان در یک پایگاه اطالع رسانی برون سازمانی یا در یک پرونده قابل دسترس برای
همگان است .برای کمک به درک همگان از گزارش بررسی هم پیشگان ،موسسه حسابرسی همچنین ممکن
است شرحی از فرآیند بررسی هم پیشگان و چگونگی اجرای آن در موسسه خود را نیز در آن پایگاه قرار دهد.
موارد زیر نمونههایی از اطالعات بیشتر را ارایه میکند که موسسههای حسابرسی ممکن است برای کمک
به شناخت کاربران از معنای گزارش بررسی هم پیشگان ،در پایگاه قرار دهند:
الف-

تبیین فرآیند بررسی هم پیشگان؛

ب-

تشریح سیستم کنترل کیفیت موسسه حسابرسی؛

پ-

تبیین ارتباط نتایج بررسی هم پیشگان بر کار سازمانهای حسابرسی شده؛ و

ث-

چنانچه گزارش بررسی هم پیشگان تعدیل شده است ،شرحی از برنامه موسسه حسابرسی بررسیشده
برای بهبود کنترلهای کیفیت و وضعیت موارد بهبود.

اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 4
-4-1

بخش  4در مورد استانداردهای اجرای عملیات در حسابرسیهای عملیاتی بحث میکند .استفاده از شواهد
کافی و مناسب مبتنی بر اهداف حسابرسی به منظور پشتیبانی از مبنایی درست برای ارایه یافتهها،
نتیجهگیری ها و پیشنهادها ،از مفروضات اساسی حسابرسی عملیاتی است .بحث زیر برای کمک به حسابرسان
در شناسایی انواع گوناگون شواهد و ارزیابی مناسب بودن شواهد در رابطه با اهداف حسابرسی ،ارایه شده است.

انواع شواهد
-4-2

شواهد ممکن است برحسب شکل و چگونگی گردآوری آن ،به عینی ،مستند یا شفاهی ،تقسیمبندی شود.
شواهد عینی از طریق بازرسی یا مشاهده مستقیم افراد ،داراییها یا رویدادها ،توسط حسابرسان به دست
میآید .چنین شواهدی ممکن است به شکل خالصهای از یادداشتها ،عکسها ،تصاویر ویدیویی ،اشکال
ترسیمی ،نمودارها ،نقشهها یا نمونههای عینی ،مستند شود .شواهد مستند به شکل اطالعات از پیش موجود،
مانند نامهها ،قراردادها ،سوابق حسابداری ،صورتحسابها ،صفحات گسترده ،خالصه اطالعات به دست آمده از

86

پایگاههای داده ،اطالعات ذخیره شده به شکل الکترونیکی و اطالعات مدیریت در رابطه با عملکرد
واحد مورد حسابرسی ،به دست میآید .شواهد شفاهی از طریق پرسوجو ،مصاحبهها ،گروههای تمرکز،
هماندیشیهای همگانی یا پرسشنامهها به دست میآید .حسابرسان اغلب ازفرآیندهای تحلیلی شامل محاسبات،
مقایسهها ،تجزیه اطالعات برحسب اجزای آن و استداللهای منطقی برای تحلیل هرگونه شواهد گردآوری شده
به منظور تعیین اینکه آیا آن شواهد کافی و مناسب است یاخیر ،استفاده میکنند (برای تعاریف مربوط به کافی
و مناسب بودن ،بندهای  4-51و  4-66مالحظه شود) .نقاط قوت و ضعف هر یک از انواع شواهد به واقعیتها و
شرایط مربوط به آن و قضاوت حرفهای مرتبط با اهداف حسابرسی ،بستگی دارد.
مناس
-4-3

بودن شواهد در ارتباط با اهداف حسابرسي
یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر میزان اطمینان در رابطه با حسابرسی عملیاتی ،مناسب بودن شواهد
در ارتباط با اهداف حسابرسی است .برای نمونه:

الف -اهداف حسابرسی امکان دارد بر بررسی نتایج کمّی خاصی تمرکز یابد که توسط واحد مورد حسابرسی ارایه
شده است .در چنین وضعیتهایی ،روشهای حسابرسی احتمال دارد بر دستیابی به شواهدی در رابطه با درستی
مبالغ خاص مورد تردید ،تمرکز یابد .این کار ممکن است دربرگیرنده استفاده از نمونهگیری آماری باشد.
ب -اهداف حسابرسی امکان دارد بر اجرای برنامه یا فعالیتی خاص در سازمان مورد حسابرسی تمرکز یابد .در چنین
وضعیتهایی ،حسابرس ممکن است به منظور دستیابی به اهداف حسابرسی ،با اطالعاتی مواجه شود که توسط
واحد مورد حسابرسی تهیه شده است .حسابرس ممکن است آزمون کیفیت اطالعات را از هر دو جنبه اعتبار و
اتکاپذیری آن ضروری تشخیص دهد.
پ -اهداف حسابرسی امکان دارد بر اطالعاتی تمرکز داشته باشد که برای اهداف مهمتر استفاده میشود و از منابعی
به دست می آید که عموماً مناسب تشخیص داده شده است .برای نمونه ،آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط
سازمانهای دولتی در مورد تورم یا دیگر اطالعات مشابهی که توسط سازمانهای ذیصالح منتشر میشود ،ممکن
است بهترین اطالعات قابل دسترس باشد .در چنین مواردی ،ممکن است اجرای روشهایی به منظور تایید اطالعات،
برای حسابرسان عملی یا الزم نباشد .این تصمیمها مستلزم اعمال قضاوت حرفهای بر اساس ماهیت اطالعات ،کاربرد
یا پذیرش همگانی آن اطالعات و چگونگی به کارگیری آنها در حسابرسی است .
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ت -اهداف حسابرسی امکان دارد بر مقایسهها یا محکزنی بین وظایف گوناگون دولت یا سازمانها تاکید داشته
باشد .اینگونه حسابرسیها به ویژه برای تحلیل پیآمدهای تصمیمهای متفاوت مرتبط با سیاستگذاریهای عمومی،
سودمند است .در اینگونه موارد ،در جایی که تایید جزئیات اطالعات زیربنای آمارها ،عملی نیست ،حسابرسان ممکن
است تحلیلهایی مانند آمارهای مقایسهای دستگاههای مختلف یا تغییرات عملکرد در طی زمان را انجام دهند.
افشای روشن پیرامون اینکه چه میزان از اطالعات یا آمارهای مقایسهای ،ارزیابی یا تایید شده است ،احتماالً برای
ارایه شواهد مناسب به استفادهکنندگان گزارش ضرورت خواهد داشت.
ث -اهداف حسابرسی امکان دارد بر روند اطالعات مبتنی بر دادههای ارایه شده توسط واحد مورد حسابرسی ،تمرکز
یابد .درچنین وضعیتی ،حسابرسان ممکن است با استفاده از آزمونهای تحلیلی کلی از دادههای زیربنایی ،همراه با
آگاهی و شناخت از سیستمها یا فرآیندهای مورد استفاده در تهیه اطالعات ،شواهد را ارزیابی کنند.
ج-

اهداف حسابرسی امکان دارد با استفاده از اطالعات گردآوری یا خودبازگوشده توسط سازمانها ،بر شناخت

حسابرسان از موضوعهای جدید و مقطعی تمرکز یابد .در چنین مواردی ،ممکن است برای حسابرسان مفید باشد که
تناسب کلی اطالعات گردآوری شده را به همراه دیگر اطالعات قابل دسترس درباره برنامه بررسی کنند .منابع
اطالعاتی دیگر مانند گزارش های بازرسی کل یا سایر حسابرسان برون سازمانی ،ممکن است اطالعاتی را برای
حسابرسان فراهم سازد که مشخص کند آیا هرگونه اطالعات تایید نشده یا خود بازگو شده ،با دیگر منابع برون
سازمانی اطالعات ،سازگار است یا میتواند از طریق آنها تایید گردد یا خیر.

اطالعاتي برای هماهنگي با بخش 5
-5-1

بخش  5در رابطه با استانداردهای گزارشگری حسابرسیهای عملیاتی بحث میکند .مبحث زیر برای کمک
به حسابرسان در تهیه و مکتوب نمودن گزارشهای حسابرسی عملیاتی ،ارایه شده است.

عناصر کیفي گزارش
-5-2

حسابرسان ممکن است هنگام تهیه و مکتوب نمودن گزارش حسابرسی ،از عوامل کیفی گزارش شامل به موقع،
کامل ،درست ،بیطرف ،متقاعد کننده ،روشن و مختصر بودن ،تا آنجایی که موضوع اجازه میدهد ،استفاده
کنند.
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الف -درست بودن :گزارش درست از طریق شواهد کافی و مناسب ،با واقعیتها ،ارقام و یافتههای کلیدی قابل
ردیابی به شواهد حسابرسی ،پشتیبانی میشود .گزارشهای مبتنی بر واقعیتها ،با بیان روشن منابع ،روشها و
مفروضات ،بهگونهای که استفادهکنندگان آن گزارشها بتوانند در مورد میزان وزنی که به شواهد گزارش شده
میدهند ،قضاوت نمایند ،در دستیابی به درستی ،کمک میکند .افشای محدودیتهای دادهها و دیگر موارد افشا نیز
به صدور گزارشهای حسابرسی درستتر کمک میکند .هنگامی که یافتهها در ارتباط گستردهتر با موضوع اصلی
ارایه شدهاند ،گزارشها نیز از درستی بیشتری برخوردارند .یکی از راههای کمک به موسسههای حسابرسی برای تهیه
گزارشهای حسابرسی درست ،به کارگیری فرآیند کنترل کیفیتی مانند عطفگذاری است .عطفگذاری فرآیندی
است که طبق آن حسابرس باتجربهای که مستقل از کار حسابرسی است ،تایید میکند که بیان واقعیتها ،ارقام و
تاریخها به درستی گزارش شده است ،یافتهها با شواهد مستند به درستی پشتیبانی میشود ،و نتیجهگیریها و
پیشنهادها به طور منطقی از شواهد به دست میآید.
ب -بيطرف بودن :بیطرف بودن به این معنی است که نحوه ارایه گزارش از نظر محتوی و سبک ،متعادل است.
گزارش هنگامی که شواهد را به طور بیغرضانه و در زمینه مناسب ارایه میکند ،اعتبار آن به گونهای درخور مالحظه
افزایش مییابد .این به معنی ارایه نتایج حسابرسی بهگونهای بیطرفانه و منصفانه است .سبک گزارش ممکن است
تصمیمگیرندگان را برای اقدام در مورد یافته ها و پیشنهادهای حسابرسان ،تشویق کند .این سبک متعادل هنگامی
میتواند به دست آید که گزارشها ضمن خودداری از به کارگیری صفات یا واژههایی برای توصیف شواهدی که
به نتیجهگیری انتقادی یا بدون پشتوانه انجامد ،شواهد کافی و مناسب برای پیشتیبانی از نتیجهگیریها ارایه دهد.
هنگامی که گزارشهای حسابرسی منبع شواهد و مفروضات به کار گرفته شده در تحلیلها را به صراحت بیان
میکند ،بیطرفی گزارشها افزایش مییابد .گزارش ممکن است جنبههای مثبت برنامه رسیدگی شده را ،چنانچه
به اهداف حسابرسی مربوط باشد ،مشخص کند .بازتاب جنبههای مثبت برنامه ممکن است به بهبود عملکرد دیگر
سازمانهای دولتی منجر شود که گزارش را میخوانند .هنگامی که گزارشهای حسابرسی نشان میدهد که کار
توسط کارکنان حرفهای ،بیغرض ،مستقل و آگاه انجام شده است ،بیطرفانهتر محسوب میشود.
پ -کامل بودن :کامل بودن به این معنی است که گزارش دربرگیرنده شواهد کافی و مناسب موردنیاز برای
دستیابی به اهداف حسابرسی و باالبردن درک از موضوعهای گزارش شده میباشد .کامل بودن همچنین به این معنی
است که گزارش ،شواهد و یافتهها را بدون حذف اطالعات مربوط و با اهمیت در رابطه با اهداف حسابرسی شرح
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میدهد .فراهم ساختن شناخت از گزارش برای استفادهکنندگان ،به معنای فراهمسازی چشماندازی در مورد میزان و
اهمیت یافتههای گزارش شده ،مانند تکرار رویدادهای مرتبط با تعداد موضوعها یا معامالت آزمون شده و ارتباط
یافتهها با عملیات واحد مورد حسابرسی است .کامل بودن همچنین به معنی بیان روشن آنچه که انجام شده و آنچه
که انجام نشده و توصیف آشکار محدودیتهای دادهها ،محدودیتهای تحمیلی از طریق جلوگیری از دسترسی
به سوابق یا دیگر موارد است.
ت -متقاعدکننده بودن :متقاعدکننده بودن به این معنی است که نتایج حسابرسی ،پاسخگوی اهداف حسابرسی
است ،یافتهها بهگونهای قانع کننده ارایه شده است و نتیجهگیریها و پیشنهادها بهگونهای منطقی از واقعیتهای ارایه
شده نشأت میگیرند .اعتبار یافتهها ،معقول بودن نتایج و سودمندی اجرای پیشنهادها ،هنگامی که توسط شواهد
کافی و مناسب پشتیبانی شود ،متقاعدکنندهتر است .گزارشهایی که به این روش تهیه میشود میتواند به تمرکز
توجه مسئوالن واحد مورد حسابرسی بر موضوعهای درخور توجه کمک کند و میتواند انگیزهای برای انجام اقدامهای
اصالحی فراهم نماید.
و -روشن بودن :روشن بودن به این معنی است که گزارش برای مطالعه و درک استفادهکننده آن ،آسان باشد.
تهیه گزارش با عبارتی روشن و ساده تا آنجایی که موضوع اجازه میدهد ،در دستیابی به این هدف به حسابرسان
کمک میکند .استفاده از عبارت آسان و غیرفنی به منظور ارایه ساده مفید است .بیان واژگان فنی ،اختصارات ،و
مخففهای به کار رفته در گزارش نیز مفید است .حسابرسان ممکن است از صفحهای مشخص یا خالصه در گزارش
برای جلب توجه استفاده کنندگان گزارش و برجسته کردن پیام کلی استفاده کنند .چنانچه از خالصه استفاده
میشود ،اگر در آن بر پاسخهای خاص به پرسشهای مربوط به اهداف حسابرسی ،تلخیص با اهمیتترین یافتههای
حسابرسی و نتیجه گیریهای اصلی گزارش و کمک به استفادهکنندگان در پیشبینی پیشنهادهای اصلی تمرکز شود،
مفید است .سازماندهی منطقی موارد با اهمیت و درستی و دقت در بیان واقعیتها و نتیجهگیریها ،به شفاف شدن و
درک گزارش کمک میکند .استفاده اثربخش از عناوین ،زیرنویسها و جملههای مربوط به سرفصلها ،خواندن ودرک
گزارش را آسانتر میکند .وسایل کمک بصری (مانند تصاویر ،نمودارها ،نمودگرها و نقشهها) ممکن است موضوعهای
پیچیده را روشن و خالصه کند.
ج -مختصربودن :مختصربودن به این معنی است که گزارش برای انتقال و پشتیبانی از پیام ،طوالنیتر از اندازه
الزم نیست .جزئیات اضافی از ارزش گزارش میکاهد ،ممکن است حتی پیام اصلی را پنهان کند و استفادهکنندگان را
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سردرگم یا گمراه سازد .اگرچه تعیین محتوای گزارشها تابع قضاوت دقیق حرفهای است ،اما گزارشهایی که
مبتنی بر واقعیتها اما مختصر است ،از جهت دستیابی به اهداف حسابرسی مناسبتر میباشد.
چ-

به موق بودن :به منظور برخورداری از استفاده بیشتر ،هدف حسابرسان ارایه نمودن به موقع شواهد مربوط،

برای پاسخگویی به نیازهای قانونی مسئوالن واحد مورد حسابرسی ،مراجع قانونی و سایر استفادهکنندگان است.
همچنین ،اگر شواهد ارایه شده در گزارش ،به روز باشد ،سودمندتر خواهد بود .بنابراین ،یکی از اهداف با اهمیت
گزارشگری برای حسابرسان ،انتشار به موقع گزارش است .حسابرسان در جریان حسابرسی ممکن است گزارشهای
میان دورهای از موضوعهای با اهمیت به مسئوالن ذیربط واحد مورد حسابرسی ارایه کنند .چنین اطالع رسانی
به مسئوالن واحد مورد حسابرسی در مورد موضوعهای نیازمند توجه فوری ،هشدار میدهد و موجب میگردد آنان
اقدامهای اصالحی الزم را پیش از تکمیل گزارش نهایی اجرا نمایند.

 -33خويشاوندان درجه يک عبارت از همسر و افراد تحت تکفل اعم از وابسته يا
غيروابسته است .خويشاوندان نزديک عبارت از والدين ،برادر يا خواهر يا
فرزندان غيرمستقل است.
-12یک مؤسسه حسابرسی مستقل ،در بندهای  3-13تا  3-15تعریف شده است.
-6بندهای  3-2تا  3-11برای استانداردهای مرتبط با استقالل مالحظه شود .بخش 2
برای استانداردهای مرتبط با اصول آيين رفتار حرفهای مالحظه شود .همچنين هر
يک از حسابرسان عضو انجمنهای حرفهای ،ممکن است مشمول الزامات آيين رفتار
حرفهای سازمانها يا نهادهاي اعطاکننده مدارک حرفهاي باشند.
 -7مؤسسههای حسابرسی کار حسابرسی را به اين داليل شروع میکنند )1( :صالحديد
مؤسسه حسابرسی )2( ،درخواست نهادهای قانونگذار يا ناظر و ( )3تعهدات
قانونی .يک مؤسسه حسابرسی ممکن است طبق درخواستها و تعهدات قانونی ،نسبت
به انجام کار الزام داشته باشد .در مواردی که يک مؤسسه حسابرسی در واحد
مورد حسابرسي ،مستقل نيست و اما بهدليل الزام قانونی يا داليل ديگر،
نمیتواند از انجام کار خودداری کند ،به بند  3-3مراجعه شود.
 -8بندهای  3-21تا  3-28برای الزامات مرتبط با صالحيت حرفهای مالحظه شود.
 -9دوره مورد بررسی عموماً دربرگیرنده یک سال است.
 -10رویکرد دوم ،عمومآً به مؤسسه های حسابرسی مربوط است که نسبت به انواع دیگر حسابرسیها ،تنها تعداد اندکی از حسابرسیهای مبتنی بر استانداردهای
حسابرسی عملياتي را انجام میدهند.

 -11اظهارنظر تعديلي ،اظهارنظری است که طبق آن هم پيشگان بررسیکننده به اين
نتيجه میرسند که به استثنای اثرات نارسايی های مندرج در گزارش ،سيستم کنترل
کيفيت در دوره زمانی موردنظر بهگونهاي مناسب طراحی و رعايت شده است .اظهار
نظر مردود ،اظهار نظري است مبني بر اينكه سيستم كنترل كيفيت بهگونهاي
مناسب طراحي و رعايت نشده است تا نسبت به رعايت استانداردهاي حرفهاي،
اطمينان معقول بهدست آيد.
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 -31در استانداردهای حسابرسی عملياتي ،واژه " "significantبا واژه
" ،"materialکه در متون حسابرسیهای صورتهای مالی به کار میرود،
معادل هم در نظر گرفته شده است.
 -37در شرايطی که اهداف حسابرسی توسط قانون تعيين میشود،
حسابرسان ممکن است برای تعريف اهداف يا دامنه حسابرسی ،آزادی
عمل نداشته باشند.
 -38واژه برنامه " "Programکه در اين رهنمود استفاده شده است،
دربرگيرنده واحدها ،سازمانها ،برنامهها ،فعاليتها و وظايف
دولت میباشد.
 -50بسياری از واحدهای دولتی ،فعاليتهای مربوط به حسابرسی
داخلی را تحت عناوين ديگری مانند بازرسی ،ارزيابی ،رسيدگی،
تشکيالت و روشها يا تحليل مديريت ،میشناسند .اين فعاليتها
از طريق بررسی نحوه انجام وظايف انتخابی ،به مديريت کمک میکند.
-52تقلب نوعی عمل غيرقانونی شامل به دست آوردن چيزی با ارزش از طريق ارائه
نادرست به طور آگاهانه است .اينکه آيا يک عمل ،در واقع ،تقلب است يا خير،
تصميمی است که بايد از طريق دادگاه يا سيستم قضايي يا مراجع قانونی ديگر
گرفته شود و فراتر از مسئوليت حرفهای حسابرسان میباشد.

-53ارکان راهبری ،افراد مسئول برای نظارت بر هدايت راهبردی و ايفای تعهدات
واحد مورد حسابرسی در ارتباط با پاسخگويی هستند (بندهای  1-03تا  1-05پيوست
مالحظه شود).

 -55منظور از يک حسابرس با تجربه ،فردی (اعم از داخل يا بيرون از موسسه حسابرسی)
است که دارای صالحيتها و مهارتهايی است که او را توانا ساخته است تا حسابرسی
عملياتي را انجام دهد .اين صالحيتها و مهارتها شامل شناخت( )1روشهای حسابرسی
عملياتي )2( ،استانداردهای حسابرسی عملياتي و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط)3( ،
موضوعهای با اهميت مرتبط با دستيابی به اهداف حسابرسی و ( )3موضوعهای مرتبط با محيط
واحد مورد حسابرسی میباشد.
 -51حسابرسان میتوانند اين الزامات را با تهيه فهرستی از پروندهها ،موارد يا ساير
روشهای تشخيص مدارک ويژهای اجرا کنند که مورد آزمون قرار گرفته است .پيوست نمودن
تصوير مدارک مورد آزمون يا تهيه رونوشت از جزئيات اطالعات اينگونه مدارک ،تحت عنوان
مستندسازی حسابرسی الزامی نيست.

91

