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پیشگفتار نویسندگان
تغییرات روزافزون در سطوح مختلف سازمانها که ناشی از تغییرات پیاپی در محیطهای اقتصادی و تجاری اسـت ،همـواره بـا
چالشهای گوناگونی همراه بوده است .چالشهایی همچون حوزههای کسبوکار ،توسعه فنآوریهای جدید ،رقابت ،قـوانین و
مقررات ،انتظارات مشتریان و انواع تقلبات و تخلفات ،که شرکتها را بهسوی یکپارچگی و هماهنگی بیشتر سوق میدهد .بستر
کسبوکار امروزی بر محور شرکتهای هلدینگ بزرگی شکلگرفته است که بخش قابلتـوجهی از اقتصـاد کشـورها در آنهـا
جریان پیدا میکند .با پررنگ شدن نقش هلدینگها بهعنوان یکی از نهادهای اقتصادی تأثیرگذار در اقتصاد کشور ،موضوع نظام
راهبری اثربخش ،مدیریت ریسک و استقرار نظام کنترلهای داخلی در این بنگاهها امری مهم و اجتنابناپذیر به شمار مـیرود.
ایجاد نظامهای کارآمد ازجمله نظام کنترلهای داخلی مناسب ،منجر به حصول اطمینان از دستیابی به اهداف سـازمان خواهـد
شد.
آثار و تبعات استقرار ضوابط کنترلهای داخلی مناسب دریک سازمان ،اثربخشی و کارایی عملیـات ،گزارشـگری قابـلاتکـا،
رعایت قوانین و مقررات و درنهایت بهبود عملیات و تعالی سازمانی است .در این عرصه در مجامع حرفهای اقـدامهـای مـؤثری
همچون انتشار چارچوب کنترلهای داخلی صورت گرفته است ،بهطوریکه با بهکارگیری روشهای خـاص ،کفایـت ،طراحـی،
اجرای مؤثر و کارآمد کنترلها را مورد شناخت و ارزیابی قرار دهند .ازجمله چارچوبهـای کنترلـی بـه رسـمیت شـناختهشـده؛
چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه ،تدوینشده توسط کمیته سازمانهای حامی کمیسیون تر دوی موسوم به  COSOدر سال
 8336بوده که مقبولیت وسیعی در مراجع و مجامع حرفهای جهانی پیداکرده است .چارچوب جدید و تجدیدنظر شده  COSOدر
سال  6389باهدف چابکی بیشتر کنترلها از طریق تطابق با تغییرات انجامشده در محیطهای تجاری ،کـاهش ریسـکهـا بـه
سطح قابلقبول بهویژه ریسکهایی که برای سـازمان تهدیـد محسـوب مـیگـردد و هـمچنـین شـفافیت بیشـتر و مسـئولیت
پاسخگویی ،منتشر گردید.
این چارچوب بهعنوان رویههای موردپذیرش که توسط سازمان بورس نیز الزام گردید ،مدنظر قرار گرفـت و تهیـه گـزارش
کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی از اهمیت ویژهای برخوردار شد .لذا ،تأکید بر استقرار ضـوابط مـذکور و نظـارت بـر
آنها یک الزام قانونی نیز محسوب میگردد .اگرچه بحث کنترلهای داخلی عمدتاً برای مدیران و سایر استفادهکنندگان موضوع
جدیدی نیست ولی از آنجائی که الزام به رسیدگی به ضوابط و نحوه اجرای ضوابط کنترلهای داخلی و ارائه گزارش کنترلهای
داخلی ضروری است ،وجود منابع آموزشی و استانداردهای مورد عمل و دستورالعملهای انجام کار آنهم در سـطحی گسـترده
بسیار حائز اهمیت است.
با توجه به تعاریف و عناصر کنترلهای داخلی که در بخش دوم این مجموعه به آن اشارهشده ،مالحظه میگـردد کـه تنهـا
استقرار این ضوابط کافی نیست و مستلزم انجام نظارتهای سازمانیافته در قالب واحدهای نظارتی راهبردی و عملیـاتی اسـت
که تحت آخرین عنوان از عناصر کنترلهای داخلی بهعنوان فعالیتهای نظارتی ،1وظیفه این عملیات را به عهدهدارند.
هیئتمدیره هر شرکت بهموجب مفاد ماده  833اصالحیه قانون تجارت ،مسئول اداره شرکت میباشد .همچنـین بـهموجـب
استانداردهای حسابرسی همان هیئتمدیره مسئول استقرار ضوابط کنترلهای داخلی است ،لذا ایجاد کمیتههایی متشکل از  9یا
1. Monitoring Activities
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 2نفر بهعنوان کمیته که زیر نظر هیئتمدیره فعالیت مینماید ،با وظیفه راهبری در برنامهریزی جهت رسیدگیها و نظارت بـر
تهیه و ارائه گزارشهای حسابرسیداخلی نقش بسزایی در این زمینه ایفا مینماید .مدیریت حسابرسیداخلـی زیـر نظـر کمیتـه
مذکور عمل مینماید و از استقالل کافی برخوردار است .مدیریت حسابرسیداخلی بخش عملیـاتی انجـام نظـارت را بـا انجـام
عملیات حسابرسیداخلی ،متناسب با استانداردهای مذکور به عهده داشته و نتایج آن را در قالـب گـزارشهـای حرفـهای ارائـه
مینمایند .ضوابط کنتـرلهـای داخلـی در کلیـه حـوزههـا ،تمـامی سـازمان را در برگرفتـه و پوشـش مـیدهـد ،لـذا گـزارش
حسابرسیداخلی دربرگیرنده تمامی عملکرد سازمان در حوزههای مختلف عملیاتی میباشد.
گزارشهای حسابرسیداخلی؛ استخراج شده از رسیدگیهایی است که بر اساس برنامههـای حسابرسـی ،دسـتورالعملهـا و
بهطورکلی مجموعه روشهایی که مبتنی بر استانداردهای حسابرسیداخلی است ،تهیه و تنظیم میگردد .استانداردهای مـذکور
مشخص مینماید که عملیات حسابرسیداخلـی و گزارشـگری آن ،بـا توجـه بـه ماهیـت و فعالیـت سـازمان چگونـه طراحـی،
برنامهریزی و اجرا میگردد.
ازآنروی ضروری است این ساختار بهصورت دقیق و حرفهای تدوین و اجرایی شود ،تا مدیریت اطمینان حاصل نماید آنچـه
از ضوابط کنترلهای داخلی تدوین و مستقر نموده به نحو صحیح و اثربخش در جریان عمل بوده و سازمان به سـمت اهـداف
تعریفشده بهدرستی هدایت میگردد .آنچه نقاط ضعف ساختار کنترلهای داخلی اسـت بـه همـراه توصـیههـای الزم در ایـن
گزارشهای به مدیریت ارائه میگردد تا امکان اتخاذ تصمیمات الزم فراهم شود .مدیریت این امکان را دارد تا بهموقع نسبت به
رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مبادرت نماید.
با عنایت به کمبود منابع بومی در کشور در حوزه سیاستگذاری حسابرسیداخلی در بنگاههای مـادر ،صـندوق بازنشسـتگی
کشوری بهعنوان یک مجموعه پیشرو ،در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود و با بهرهگیری از تجربیات بهدسـتآمـده،
اقدام به تدوین کتابی در حوزه سیاستگذاری حسابرسیداخلی تخصصی زیرمجموعه خود نموده است.
چارچوب این کتاب بامطالعه کتب مرجع بینالمللی نوشتهشده در زمینههای استراتژیهای بنگـاه مـادر ،حاکمیـت شـرکتی،
مدیریت ریسک ،کنترلهای داخلی و حسابرسیداخلی استخراجشده است.
2
چارچوب حسابرسیداخلی اثربخش( 1بازنگری شده در اکتبر  ،)6381تدوینشده در انجمن حسابرسان داخلی ایاالتمتحده
و چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه( 3بازنگری  )6389کمیته نهادهای حامی کمیسیون تر دوی )COSO( 4منبع اصلی ایـن
کتاب بوده است .از کتاب سیاستگذاری در بنگاههای مادر ،نوشته دکتر محمدابراهیم محمدپور زرندی و همکاران ،و همچنـین
کتاب راهبری شرکتی ،مفاهیم و مورد کاوی نوشته دکتر بیتا مشایخی میتوان بهعنوان سایر منابع کتاب حاضر نـام بـرد .ایـن
کتاب جهت یکپارچگی سیاست عمل حسابرسیداخلی در مجموعـه هلـدینگهـای تخصصـی صـندوق بازنشسـتگی کشـوری
تدوینشده و میتواند مبنای پاسخگویی هلدینگهای تخصصی قرار گیرد.
این کتاب مشتمل بر هفت بخش میباشد.
بخش اول از این کتاب به بررسی ساختار و هدف شرکتهای هلدینگ و نظام راهبری شرکتی پرداخته است.
سیاست های صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه تشکیل کمیتههای حسابرسی و واحددهای حسابرسدی
داخلی در بخش دوم این کتاب ارائهشده است.
در بخش سوم ،خالصه چارچوب کنترلهای داخلی اثربخش (کوزو  )6389ارائه میشود.
در بخش چهارم چارچوب حسابرسیداخلی اثربخش شامل تعریف حسابرسیداخلی ،آیین رفتار حرفهای و استانداردهای
بینالمللی حسابرسیداخلی مورد بررسی قرارگرفته است.
)1 . International Professional Practices Framework (IPPF
)2 . Institute of Internal Auditors (IIA
3. Integrated Internal Control Framework
)4. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO
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همچنین منشور کمیتهحسابرسی و منشور حسابرسیداخلی در بخشهای پنجم و ششـم ،وظـایف و مسـئولیتهـای
کمیتهحسابرسی و واحد حسابرسیداخلی را بیان میکند.
و در نهایت بخش پایانی کتاب؛ نظامنامه حسابرسیداخلی به همراه چکلیستها و دستورالعملهای پیوست ،نحوه عمل
حسابرسان داخلی در مجموعه شرکتهای تحت پوشش صـندوق بازنشسـتگی کشـوری را بـهطـور یکپارچـه تشـریح و نحـوه
گزارشدهی حسابرسیداخلی در سطوح مختلف سازمان را مشخص میکند.
بدیهی است که این نوشته نیز همچون سایر نوشتهها عاری از نقصان نخواهد بود .امید است همکاران حرفـهای گرامـی بـا
ارائه نظرات حرفهای خود ،نویسندگان را در جهت اصالحات احتمالی و پُربارتر نمودن مطالب کتاب یاری کنند.

محمد فالحپور

محمدنادر خمجانی

سرپرست حسابرسیداخلی

سرپرست اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع
و عضو خبره انجمن حسابرسان داخلی

بخش اول
شرکتهای هلدینگ و
نظام راهبری شرکتی

مقدمه
در تعاریف صورت گرفته در خصوص بنگاه مادر سه عبارت کلیدی وجود دارد که بایستی توجه فراوانی به آنهـا نمـود .عبـارت
نخست؛ خلق ارزش است که هدف غایی بنگاه مادر میباشد .عبارت دوم ،پیکرهبندی 1است که سازماندهی فعالیت واحـدهای
زیرمجموعه در چندین بازار مختلف را در برمیگیرد .در پیکرهبندی بایستی به مواردی چون مرزبنـدیهـای صـورت گرفتـه در
خصوص محصوالت ،موقعیت جغرافیایی واحدهای زیرمجموعه و سلسلهمراتب سازمانی توجـه نمـود .و عبـارت سـوم ،عبـارت
همکاری 2است که به نحوه مدیریت فعالیتهای سازمان بهمنظور استخراج فرصتهای همافزایی و همکـاری بـین واحـدهای
کسبوکار و ایجاد روابط و همکاریهای ارزشآفرین بین واحدهای زیرمجموعه و بنگاه مادر میپردازد .فلسـفه وجـودی بنگـاه
مادر نیز در واژه همکاری و همافزایی نهفته است .ازاینرو در هنگام توسعه استراتژی بنگاه مـادر ،سـازمان بایـد درک مناسـبی
نسبت به استراتژیهای کسبوکار و کسبوکارهای هدف داشته باشد ،تا بتواند از فرصتهای همافزایی موجود در سبد کسب-
وکار خود بهدرستی بهرهبرداری نماید.
3د راهبری شرکتی
واژه راهبری ( )Governanceاز واژه التین  gubernareبه معنای هدایت کردن 3گرفتهشده است .این موضوع نـاظر بـه ایـن
نکته است که در راهبری شرکتی ،راهبری نقش پررنگتری نسبت به کنترل دارد .صاحبنظران مختلـف تعـاریف متنـوعی در
خصوص راهبری شرکتی ارائه نمودهاند که وجه تمایز آنها در گستردگی و پهنه تعریف ارائهشده است .برخی از تعاریف تنها بر
رابطه بین سهامداران و مدیران تمرکز کرده و برخی دیگر حیطه خود را توسعه داده و به رابطه بـین مـدیران و کلیـه ذینفعـان
سازمان پرداخته است .شالوده نظری راهبری شرکتی بر مبنای دو تئوری شکلگرفته است .تئوری اول ،تئوری نمایندگی 4است
که تنها به رابطه بین مدیریت و سهامداران میپردازد و تئوری دوم تئوری ذینفعان 5است که در آن رابطه بین شرکت بـا تمـام
ذینفعان سازمان موردبررسی قرار میگیرد .در ادامه برخی از تعاریف صورت گرفته در خصوص راهبری شرکتی آورده شده است.
بر اساس تعریف صورت گرفته توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )8333( 6راهبری شرکتی 7عبارت است از سیسـتمی
که بر اساس آن کسبوکارهای سازمان هدایت و کنترل میشوند .راهبری شرکتی نحوه توزیع حقوق و مسئولیتهای مربوط به
طرفهای درگیر در سازمان نظیر هیئتمدیره ،سهامداران و سایر ذینفعـان را مشـخص نمـوده و قـوانین و فرآینـدهایی را کـه
تصمیمات سازمانی با استفاده از آن اتخاذ میشود مشخص مینماید .راهبری شرکتی ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن
اهداف سازمانی تعیینشده و روشهای رسیدن به آن اهداف و چگونگی پایش و کنترل عملکرد مشخص میگـردد .فدراسـیون

1. Configuration
2. Cooperation
3.To steer
4. Agency Theory
5. Stakeholder Theory
)6.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
7. Corporate Governance
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بینالمللی حسابداران 1راهبری شرکتی را مجموعهای از مسئولیتها و شیوههای به کار گرفتهشده توسط هیئتمدیره و مـدیران
اجرایی میداند که باهدف تعیین مسیر استراتژیک شرکت برای دستیابی به اهداف ،مدیریت ریسک و مصرف بهینه و مسئوالنه
منابع شرکت به کار گرفته میشود.
راهبری شرکتی تنها مجموعهای از خطوط راهنما و قوانینی که بایستی شرکتها آنها را دنبال نمایند نیست ،بلکـه چیـزی
فراتر از فرآیندها و رویههای معمول بوده و ارتباطات بین مدیریت شرکت ،هیئتمـدیره شـرکت ،سـهامداران و سـایر ذینفعـان
سازمان را شامل می شود .هدف اصلی راهبری شرکتی توسعه ساختارها و فرآیندهای درون سازمان بهگونهای است که هزینـه-
های نمایندگی برای سهامداران را به حداقل برساند .در اقتصادهای پیشرفته ،هدف اصـلی راهبـری شـرکتی اطمینـان حاصـل
نمودن از همسویی منافع و اهداف مدیران ارشد سازمان با اهداف و منافع سهامداران سازمان و همسو نمـودن منـافع پرسـنل،
سازمان و جامعه تا جای ممکن است.
راهبری شرکتی به موضوعاتی که درنتیجه تفکیک مالکیت و کنترل از یکدیگر ایجاد میشود ،میپردازد .موضوعاتی کـه در
بحث راهبری شرکتی موردبررسی قرار میگیرند عبارتاند از:
 .8نحوه انتخاب اعضای هیئتمدیره بهعنوان نماینده سهامداران؛
 .6نحوه رأیگیری بر روی موضوعات کلیدی و چگونگی تصمیمگیری در مورد موضوعات کلیدی؛
 .9میزان شفافیت در تصمیمگیری و میزان پاسخگویی ایجادشده برای اعضای هیئتمدیره و مدیران ارشد؛
 .4رویههای اعتباربخشی اطالعات ضروری برای اعضای هیئتمدیره ،سرمایهگذاران و سایر ذینفعان سازمان؛ و
 .2قوانین و سیاستهای کشورها در خصوص حقوق شرکتی.
7د اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
یکی از تأثیرگذارترین اصول و خطوط راهنمای ارائهشده در حوزه راهبری شرکتی ،اصول ارائهشده توسـط سـازمان همکـاری و
توسعه اقتصادی است که در سال  8333منتشر و در سال  6334مورد بازبینی قرار گرفت .الگوی ارائهشـده ویژگـیهـای یـک
چارچوب راهبری شرکتی اثربخش را در شش دسته بهقرار زیر طبقهبندی مینماید:
● اطمینان حاصل نمودن از وجود شالوده اثربخش برای راهبری سازمانی
● برخورداری از کارکردهای اثربخش مربوط به حفظ حقوق سهامداران
● عدم تبعیض بین سهامداران و داشتن رفتار برابر با آنها
● تعیین نقش ذینفعان در راهبری شرکتی
● شفافیت مالی و افشای اطالعات
● مسئولیتهای مربوط به هیئتمدیره شامل حسابرسیداخلی ،کنترلهای داخلی و . ...
ارکان راهبری شرکتی عبارتاند از :مسئولیتپذیری ،2پاسخگویی ،3منصفانه عمل نمودن 4و شفافیت.5
رعایت ارکان فوقالذکر ،بستر الزم را برای ایجاد اعتماد بین سهامداران ،اعضای هیئتمدیره و مدیران فراهم مینماید.
شفافیت :اعضای هیئتمدیره باید بهدقت علت تصمیمات کلیدی گرفتهشده را برای سهامداران و ذینفعان کلیـدی سـازمان
مشخص نمایند.
)1. International Federation of Accountants (IFAC
2. Responsibility
3. Accountability
4. Fairness
5. Transparency
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پاسخگویی :اعضای هیئتمدیره باید در مقابل اقدامات و تصمیمات اخذشده در برابر سهامداران و در موارد خـاص در برابـر
سایر ذینفعان کلیدی سازمان پاسخگو باشند.
رعایت انصاف :مدیران و اعضای هیئتمدیره سازمان باید به تمام سهامداران نگاهی یکسان و برابر داشته باشند.
مسئولیتپذیری :اعضای هیئتمدیره باید وظایف خود را بهدقت و با حفظ صداقت و امانتداری انجام دهند.
1د مکانیزمهای پیادهسازی راهبری شرکتی
با توجه به تعامالت موجود بین سازمان و محیط بیرونی برای طراحی نظام راهبری شرکتی اثربخش ،مکانیزمهای مورداسـتفاده
برای پیادهسازی راهبری شرکتی را میتوان در دودسته قرار داد :مکانیزمهای درونسازمانی و مکانیزمهای برونسازمانی .ازجمله
مکانیزمهای برونسازمانی میتوان به الزامات و نظارتهای قانونی ،الزامـات حقـوقی ،ملـزم نمـودن شـرکتهـا بـرای انجـام
حسابرسی مستقل و اجبار به استفاده از خدمات مؤسسات رتبهبندی اشاره نمود .ازجمله مکانیزمهای درونسازمانی نیز میتـوان
به چگونگی انتخاب هیئتمدیره و مدیران اجرایی سازمان و کنترلهای داخلی در نظر گرفته اشاره نمود .استفاده از کمیتههای
تخصصی نظیر کمیتهحسابرسی ،کمیته مدیریت ریسک ،کمیته مالی و کمیته حقوقی از دیگر مواردی است که میتوان آن را
در زمره مکانیزمهای درونسازمانی مربوط به راهبری شرکتی طبقهبندی نمود .مکانیزمهای برونسازمانی از سوی دولـتهـا و
سازمانهای نظارتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار در کشور و سایر نهادهای نظارتی تـدوین و بـه اجـرا گذاشـته مـیشـود،
درحالیکه معماری و پیادهسازی مکانیزمهای درونسازمانی بر عهده شرکت میباشد.
4د عناصر راهبری شرکتی
4د .3هیئت مدیره

مسئولیت سیاستگذاری و هدایت اثربخش سازمان بر عهده هیئتمدیره میباشد .عمده وظایف هیئتمدیره عبارت است از:
● راهبری سازمان با سیاستگذاری صحیح و تعریف چشمانداز ،مأموریت و راهبرد مناسب
● انتصاب ،حمایت و نظارت بر عملکرد مدیرعامل
● کمک به فراهم نمودن منابعمالی موردنیاز
● تصویب بودجه سالیانه
● پاسخگویی به ذینفعان سازمان در برابر عملکرد سازمان؛ و
● تعیین نظام جبران خدمات برای مدیریت سازمان.
4د .7مدیرعامل

مدیرعامل ،فردی است که از سوی هیئتمدیره برای اجرا و پیادهسازی سیاستهای تعیینشده توسط هیئتمدیره انتخاب میشود.
4د .1کمیتههای تخصصی هیئتمدیره

کمیتههای تخصصی اصلی هیئتمدیره عبارتاند از:
1
● کمیتهحسابرسی
● کمیته جبران خدمات

2

1. Audit Committee
2. Compensation Committee
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● کمیته انتصابات و گزینش
● کمیته ارزیابی و مدیریت ریسک
یکی از ابزارهای قوی هیئتمدیره برای پیادهسازی سیستمها و رویههای موردنظر در سازمانها ،آییننامهها و دستورالعملها
است .این آییننامهها مواردی همچون آییننامه اختیارات مدیرعامل ،آییننامه استخدامی ،آییننامه معامالت و آییننامه رفـاهی
را در برمیگیرد .با استفاده از آییننامهها و دستورالعملها ،هیئتمدیره رویههای سازمانی را شکل داده و نحوه نظارت بر رویهها
و فرآیندهای مزبور را مشخص مینماید.
1

3د موارد خاص راهبری شرکتی در بنگاه مادر
راهبری شرکتی در بنگاه مادر از پیچیدگیهای بیشتری نسبت به دیگر شرکتها برخوردار میباشد .راهبری شرکتی در بنگـاه-
های مادر دو سطح را در برمیگیرد:
 .8راهبری شرکتی در سطح بنگاه مادر
 .6راهبری شرکتی در سطح واحدهای تابعه
سطح اول چگونگی توزیع قدرت و مسئولیتها در بنگاه مادر و سطح دوم چگونگی توزیع قدرت و مسئولیتها در واحدهای
تابعه را در برمیگیرد .بنگاههای مادر ،نظام راهبری شرکتی در واحدهای تابعه را طراحی مینمایند .ابزارهای مورداستفاده بـرای
معماری نظام راهبری واحدهای تابعه همـان عناصـر ذکرشـده بـرای راهبـری شـرکتی نظیـر چیـنش اعضـای هیئـتمـدیره،
مکانیزمهای کنترل و حسابرسیداخلی و  ...میباشند .از عمده چالشهای موجود در راهبری بنگاه مادر میتوان بـه نحـوه
چیــنش و انتخــاب اعضــای هیئــتمــدیره در شــرکتهــای تابعــه ،طراحددی کمیتددههددای موردنیدداز نظیــر کمیتــه ریســک،
کمیتهحسابرسی ،نحوه انتخاب مدیرعامل و مدیران کلیدی شرکتهای تابعه ،نحوه انجام حسابرسیداخلدی ،نظـارت بـر
دستورالعملهای اجرایی و سیر مراحل تصویب آن در واحدهای تابعه اشاره نمود.
6د کمیتههای تخصصی در بنگاههای مادر
در بنگاههای مادر بزرگ عالوه بر کمیتههای ذکرشده ،ممکن است از کمیتههای دیگری نیز استفاده شود .یکی از کمیتههایی کـه اغلـب
در بنگاههای مادر بزرگ مورداستفاده قرار میگیرد« ،کمیته تحلیل و راهبری شرکتهای تابعه» است .کمیته راهبری گزینههـای مختلـف
سرمایهگذاری را موردبررسی قرار داده و راهبرد شرکت را با مشورت با مشاوران داخلی و بیرونی تعیین مینماید .هدف اصلی ایـن کمیتـه،
ارائه کمک و دادن نظرات مشورتی به هیئتمدیره و مدیریت ارشد بنگاه مادر برای هدایت مؤثر شرکتهای تابعـه مـیباشـد .طـرحهـای
ارائهشده از سوی واحدهای تابعه در این کمیته مطرح و بررسی میگردد.
یکی دیگر از کمیتههایی که در بنگاههای مادر مورد استفاده قرار میگیرد« ،کمیته انتصابات و گزینش» است .ایـن کمیتـه
وظیفه بررسی صالحیت افراد مدنظر شرکت و پیشنهاد چینش اعضای هیئتمدیره را در شرکتهای وابسته بر عهده دارد.
از دیگر مواردی که در خصوص کمیتههای تخصصی در بنگاه مادر میتوان به آن اشاره کرد ،وجود برخی از کمیتهها در هر
دو سطح بنگاه مادر و واحد تابعه است .بهعنوانمثال «کمیتهحسابرسی» که از نقـش کلیـدی در راهبـری شـرکتی برخـوردار
است؛ میتواند هم در سطح واحد تابعه و هم در سطح بنگاه مادر وجود داشته باشد .هرچه اختیارات بیشتری از سوی بنگاه مادر
به واحد زیرمجموعه از حیث کنترل و نظارت اعطا شود ،احتمال ایجاد فساد و عدم افشای صحیح اطالعات نیـز بـاالتر خواهـد
رفت .ازاینرو بهعنوان یک قانون سرانگشتی میتوان گفت که هرچه میزان استقالل دادهشده به واحدهای تابعـه بیشـتر باشـد،
سیستم کنترل و نظارت قویتری نیز موردنیاز خواهد بود.
سیاستهای صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص نحوه تشکیل کمیتههای حسابرسی و واحدهای حسابرسیداخلی در بخـش
دوم این کتاب ارائهشده است که از تاریخ ابالغ برای کلیه هلدینگهای تخصصی و شرکتهای تابعه آنها الزماالجرا خواهد بود.
1. Nominating Committee
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مفاد دستورالعمل حاضر به شرح عناوین زیر ارائه میشود:
فصل اول :تعاریف
ماده 3د در این مصوبه ،اصطالحات زیر در معانی مشخص به این شرح بهکاررفتهاند:
صندوق بازنشستگیکشوری (بهاختصار ،صندوق) :مالک سهام هلدینگهای تخصصی و شرکتهـای تحـت پوشـش بـه
نسبت سرمایهگذاری.
معاونت سرمایهگذاری و امور اقتصادی (بهاختصار ،معاونت) :مسئول مدیریت و سیاستگذاری عملیات سرمایهگـذاری و
ناظر بر کلیه فعالیتهای هلدینگهای تخصصی و شرکتهای تحت پوشش .نظارت معاونت میتواند مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم
بوده و تکالیف تعیینشده توسط آن بر مبنای میزان کنترل و فارغ از نوع نظارت (مستقیم یا غیرمستقیم) ،الزماالجرا خواهد بود.
اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع :بازوی نظارتی معاونت جهت طراحی ،پیادهسازی و نظارت بر فرآیندهای راهبـری
شرکتی ،مدیریت ریسک و کنترل داخلی کلیه هلدینگهای تخصصی و واحدهای تجاری زیرمجموعه.
شرکت هلدینگ :شرکتی که با سرمایهگذاری در شرکت سرمایهپذیر جهت کسب انتفاع ،آنقدر حق رأی کسب مـیکنـد کـه
برای کنترل عملیات شرکت ،هیئتمدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئتمدیره مؤثر باشد.
هلدینگ تخصصی :شرکت هلدینگی است که دریک صنعت یا مجموعهای از فعالیتهای نیازمند تخصص خاص فعال بوده و
این تمرکز ،باعث ایجاد مزیت رقابتی شده است.
واحد تجاری فرعی :یک واحد تجاری که تحت کنترل یکی از هلدینگهای تخصصی یا صندوق باشد.
تذکر :در مواردی که یکی از شرکتهای فرعی ،خود نیز دارای شرکت یا شرکتهای فرعی یا وابسـته باشـد ،شـرکت فرعـی،
فرعی و شرکت وابسته فرعی ،وابسته تلقی میشوند.
کنترل :توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری بهمنظور کسب منافع از فعالیتهای آن.
واحد تجاری وابسته :یک واحد سرمایه پذیر که یکی از هلدینگهای تخصصی یا صندوق در آن نفوذ قابل مالحظه دارد ،اما
واحد تجاری فرعی یا مشارکت خاص محسوب نمیشود.
تذکر :در مواردی که یکی از شرکتهای وابسته ،خود نیز دارای شرکت یا شرکتهای فرعی یا وابسته باشـد ،شـرکت فرعـی
وابسته ،وابسته تلقی میشوند.
نفوذ قابلمالحظه :توانایی مشارکت در تصمیمگیریهای مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری ،ولی نه در حد
کنترل سیاستهای مزبور.
شرکت سرمایهگذار :هر شرکتی که با استفاده از منابع صندوق ،اقدام به سرمایهگذاری کرده است.
شرکت سرمایهپذیر :هر شرکتی که منابع سرمایهگذاری شده در آن ،از منابع صندوق تأمینشده است.
فصل دوم :هدف و بیانیه مأموریت
ماده 7د در راستای اجرای نظام راهبری مناسب ،دستیابی به اهـداف کـالن سـازمانی و حفـظ و صـیانت از حقـوق ذینفعـان،
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کمیتهحسابرسی بهعنوان بازوی نظارتی هیئتمدیره ،به سنجش و ارزیابی موارد زیر کمک مینماید:
● فرآیندهای گزارشگری مالی و حسابداری شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه
● یکپارچگی صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای زیرمجموعه
● رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات
● اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی
● اثربخشی ،کارایی و رعایت صرفههای اقتصادی عملیات سازمان
● بهبود و ارتقا سالمت گزارشگری مالی
● استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی صورتهای مالی
● پیادهسازی اثربخش حسابرسیداخلی
● بهبود فرآیندهای مدیریت از طریق نظارت ،ارزیابی عملکرد و پیادهسازی حسابرسی عملکرد مدیریت؛ و
● حفظ ،ایجاد و توسعه اخالق حرفهای سازمانی.
فصل سوم :کمیتههای حسابرسی
ماده 1د هیئتمدیره هر یک از هلدینگهای تخصصی موظف به تشکیل کمیتهحسابرسی بوده و پاسخگویی آنها به صـندوق
در امور نظارتی باید از طریق این کمیته صورت گیرد.
اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق از طریق دریافت گزارشهای استاندارد و بررسـی اطالعـات درخواسـتی از
کمیتههای حسابرسی هر هلدینگ بر نحوه مدیریت ،راهبری و عملکرد آن نظارت خواهد کرد.
تبصره  .8رئیس و اعضای کمیتهحسابرسی هلدینگهای تخصصی توسط اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع و بـا تائیـد و
تصویب معاونت سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق انتخابشده و به هیئتمدیره شرکت معرفی میگردد.
ماده 4د هلدینگهای تخصصی ،متناسب با میزان کنترل ،نفوذ و درصد سهام در شرکت سـرمایهپـذیر ،مسـئولیت نظـارت بـر
عملکرد آنها را بر عهده داشته و باید در مقابل تصمیمهای اتخاذشده به صندوق پاسخگو باشند.
از منظر نظارتی ،هر هلدینگ موظف است از طریق کمیتهحسابرسی خود؛ عملکرد شرکتهـای سـرمایهپـذیر را همـواره بـا
برنامهای زمانبندیشده (این برنامه باید حداقل بهطور سالیانه طراحـیشـده و نسـخهای از آن حـداکثر  83روز پـس از تـاریخ
تصویب ،توسط کمیتهحسابرسی هلدینگ مربوطه به اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق ارائه شود) رصـد کـرده و
گزارشهای الزم را در مقاطع زمانی و قالبهای استانداردی که تدوین و ابالغ میگردد ،به اداره کل حسابرسـیداخلـی و امـور
مجامع صندوق ارائه کند.
ماده 3د کمیتهحسابرسی هلدینگهـای تخصصـی موظـفانـد بـهطـور سـالیانه نیـاز بـه تشـکیل کمیتـهحسابرسـی و واحـد
حسابرسیداخلی در شرکتهای زیرمجموعه خود را بررسی نموده و در صورت نیاز ،کمیته ،واحد و یا هـر دوی مـوارد مزبـور را
تشکیل دهند .نیاز به تشکیل کمیتهحسابرسی ،واحد حسابرسیداخلی و یا هر دو ،مستلزم بررسی موارد زیر میباشد:
● تنوع و پیچیدگی عملیات شرکت
● تعداد پرسنل
● مالحظات هزینه ـ فایده
● تغییرات در ساختار سازمانی
● وجود ضعفهای بااهمیت در کنترلهای داخلی
● افزایش قابل مالحظه در تعداد رویدادهای غیرمنتظره و غیرقابلتوجیه
موارد فوق در پیوست شماره ( )8تشریح شده است.
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در صورت لزوم تشکیل کمیتهحسابرسی در شرکتهای زیرمجموعه ،نظارت بر تشکیل ،حسـن انجـام وظـایف و اثربخشـی
کمیته این شرکتها بر عهده کمیتههای حسابرسی هلدینگهای تخصصی است .اداره کـل حسابرسـیداخلـی و امـور مجـامع
صندوق بر عملکرد کمیتههای حسابرسی هلدینگهای تخصصی و حسب مورد ،کمیتههای حسابرسی شرکتهای سرمایهپـذیر
نظارت دارد.
اعضای کمیتهحسابرسی و رئیس کمیتهحسابرسی شرکتهای فرعی ،توسط کمیتهحسابرسی هلدینگهای تخصصی تعیین
میشوند.
اعضای کمیتهحسابرسی و رئیس کمیته شرکتهای وابسته ،توسط هیئتمدیره آن شرکت پیشنهادشده و کمیتهحسابرسـی
هلدینگهای تخصصی پس از بررسی ،نسبت به تائید ایشان مبادرت مینمایند .در صورت عدم تائید افراد پیشنهادی ،واحد تابعه
باید افراد دیگری را به کمیتهحسابرسی معرفی نماید.
ماده 6د در صورت عدم لزوم تشکیل کمیتهحسابرسی و لزوم استقرار واحد حسابرسـیداخلـی در شـرکتهـای زیرمجموعده
فرعی ،مدیر واحد حسابرسیداخلی توسط کمیتههای حسابرسی هلدینگهای تخصصی تعیین میشوند.
در صورت لزوم استقرار واحد حسابرسیداخلـی در شرکتهدای زیرمجموعده وابسدته ،مـدیر حسابرسـیداخلـی توسـط
هیئتمدیره شرکت پیشنهاد ،و کمیتهحسابرسی هلدینگهای تخصصی پس از بررسی ،ایشان را تائید میکنند .در صورت عـدم
تائید فرد پیشنهادشده ،واحد تابعه باید فرد دیگری را به کمیتهحسابرسی معرفی نماید.
ماده 2د درصورتیکه پس از انجام بررسیها ،لزومی برای تشکیل واحد حسابرسیداخلی در شرکت زیرمجموعه وجود نداشت،
مسئولیت اجرای حسابرسیداخلی آن شرکت بر عهده واحد حسابرسیداخلی هلدینگ تخصصی مربوطه مـیباشـد .نظـارت بـر
تشکیل واحد حسابرسیداخلی ،حسن انجام وظایف و اثربخشـی عملیـات واحـدهای حسابرسـیداخلـی بـر عهـده کمیتـههـای
حسابرسی هلدینگهای تخصصی است .در صورت عدم امکان انجام این مهم ،عملیات حسابرسیداخلی شرکتهای فرعی باید
از طریق انعقاد قرارداد با مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگیکشوری انجام گیرد .انعقاد قرارداد با مؤسسات خارج از مجموعه
صندوق ،منوط به کسب مجوز قبلی است .اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق از مجـرای کمیتـههـای حسابرسـی
هلدینگها و حسب مورد مستقیماً بر عملکرد واحدهای حسابرسیداخلی و نتایج کار آنها نظارت خواهد کرد.
فصل چهارم :اعضای کمیتهحسابرسی و مدیر حسابرسیداخلی
ماده 1د بر اساس آیین رفتار حرفهای ،دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد ،دستورالعمل کنترلهـای داخلـی و منشـورهای
کمیتهحسابرسی و فعالیت حسابرسیداخلی ،ضوابط مربوط به امکان ارائه خدمات همزمان حسابرسیداخلی ،حسابرسی مستقل و
عضویت در کمیتهحسابرسی شرکتهای گروه به شرح زیر ابالغ میگردد که از تاریخ این ابالغیه الزماالجراست:
8ـ شرکا ،مدیران و کارکنان مؤسسه حسابرسی یا سازمان حسابرسی که:
8ـ8ـ حسابرس مستقل واحد تجاری است نمیتوانند همزمـان عضـو کمیتـهحسابرسـی و حسـابرسداخلـی واحـدتجاری و
واحدهای تجاری فرعی آن باشد.
8ـ6ـ حسابرسمستقل واحدهای تجاری فرعی است نمیتوانند همزمان عضو کمیتهحسابرسی و حسابرسداخلی واحدتجاری
اصلی باشد.
8ـ9ـ حسابرسمستقل واحدهای تجاری فرعی است میتوانند همزمان عضوکمیتهحسابرسـی /حسـابرسداخلـی واحـدهای
تجاری فرعی دیگر درهمان گروه باشد.
6ـ عضوکمیتهحسابرسی واحدتجاری نمیتواند همزمان حسابرسداخلی واحدتجاری و واحدهای تجاری فرعی آن باشد.
9ـ عضو کمیتهحسابرسی واحدتجاری میتواند همزمان عضو کمیتهحسابرسی واحدهای تجاری فرعی خود نیز باشد.
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4ـ حسابرسداخلی واحدتجاری می تواند هم زمان عضو کمیتهحسابرسی و حسابرسداخلی واحدهای تجاری فرعی خود نیـز
باشد.
2ـ عضو کمیتهحسابرسی واحدهای تجاری فرعی میتواند همزمان عضـو کمیتـهحسابرسـی و حسـابرسداخلـی واحـدهای
تجاری فرعی دیگر درهمان گروه نیز باشد.
1ـ حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی میتواند همزمان حسابرس داخلی واحدهای تجاری فرعی دیگر درهمان گـروه
نیز باشد.
ماده 9د همچنین اشـخاص عـالوه بـر احـراز شـرایط عضـویت طبـق منشـور کمیتـهحسابرسـی ،نمـیتواننـد در بیشـتر از 9
کمیتهحسابرسی شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراقبهـادار و شـرکتهـای فرعـی آنهـا عضـویت داشـته باشـند.
مسئولیت رعایت مفاد این ابالغیه حسب مورد بر عهده شرکت و شخص انتخابشده میباشد.
ماده 31د اعضای کمیتههای حسابرسی و مدیران حسابرسیداخلی معرفیشده توسط هلدینگها و شرکتهـای زیرمجموعـه،
باید از تحصیالت و سوابق کاری مرتبط با سمتشان برخوردار باشند .همچنین باید از حسن شـهرت و عـدمداشـتن سوءپیشـینه
کیفری برخوردار باشند.
ماده 33د عملیات نظارتی اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق بر عملکرد هلدینگها و نظارت کالن بـر عملیـات
شرکتهای تحت پوشش نافی انجام عملیات حسابرسیداخلی یا اجرای مأموریتهای ویژه توسط تـیمهـای حسابرسـیداخلـی
صندوق نبوده و در صورت نیاز ،این اداره کل میتواند با اعزام کارشناسان خود ،بررسیها و رسیدگیهای ضروری را انجام دهد.
در مواردی که معاونت سرمایهگذاری و امور اقتصادی و یا اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق ،رسیدگیهای ویـژه
توسط مؤسسه حسابرسی صندوق را ضروری بدانند؛ تا ابالغ به مؤسسه مذکور و استقرار تـیم حسابرسـی ویـژه ،شـرکت مـورد
رسیدگی موظف به عقد قرارداد و ارائه کلیه اطالعات الزم جهت انجام رسیدگی خواهد بود .همچنین هلدینگ مربوطه موظـف
به همکاری جهت انجام هرچه بهتر و سریعتر پروژه مذکور خواهد بود.
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پیوست
تنوع و پیچیدگی عملیات شرکت

هرچه عملیات شرکت پیچیدهتر باشد احتمال رخداد موارد ناگوار بیشتر است .بنابراین نیاز به یک واحد حسابرسیداخلی مسـتقل
برای بررسی کفایت سیستمهای مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی بیشتر است .همچنین درصورتیکه عملیات شرکت تحـت
نظارت قوانینومقررات برونسازمانی بیشتری قرار دارد ،وجود یک واحد حسابرسیداخلی مستقل از اهمیـت بـاالتری برخـوردار
است.
تعداد کارمندان

هرچه تعداد کارمندان شرکت بیشتر باشد نیاز به سیستمهای کنترل داخلی منسجم شامل واحد حسابرسیداخلی باالتر است.
مالحظات هزینه د فایده

همانند سایر کنترلها؛ هزینه حسابرسیداخلی (حقوق ،هزینه فرصت ازدسترفته ناشی از اختصاص ساعات کاری مدیریت و )...
نمیبایست از منافع حاصله بیشتر باشد .الزم به ذکر است که تعیین منافع کمی حسابرسیداخلی ممکن است بهراحتی امکـان-
پذیر نباشد.
تغییرات در ساختار سازمانی

سادهسازی ساختار سازمانی شرکت اغلب ممکن است منجر به کوچکسازی یا حذف واحد حسابرسیداخلی گردد .هرچند امکان
دارد که حذف برخی از کنترلهای داخلی در فرآیند جاری عملیات ،نیاز به بررسی جداگانه توسط واحد حسابرسیداخلی مستقل
را افزایش دهد.
تغییرات در ریسکهای کلیدی

اگر شرکت در حال گسترش عملیات در حوزههای جدید میباشد ،ارزیابی واحد حسابرسیداخلی از اثربخشی کنترلهای داخلـی
در مدیریت ریسکهای جدید میتواند بااهمیت باشد.
مشکالت عدیده در سیستم کنترلهای داخلی

در صورتیکه ضعفهای با اهمیت در سیستم کنترلهای داخلی وجود دارد ،واحد حسابرسیداخلی میتواند در بررسی شدت این
ضعفها و ارائه راهکار برای رفع آنها کمک شایانی نماید.
افزایش قابلمالحظه در تعداد رویدادهای غیرمنتظره و غیرقابلتوجیه

این مورد نهتنها در خصوص رویدادهایی که منجر به ایجاد مشکل در فرآیندهای گزارشگری و حسـابداری مـیشـود ،بلکـه در
خصوص مشکالت عملیاتی همچون توقف تولید،کاهش کیفیت خدمات و محصوالت ،کاهش فروش و سایر موارد با اهمیت که
تداوم فعالیت شرکت را تحتتأثیر قرار میدهد نیز کاربرد دارد.

بخش سوم
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مقدمه
استفاده مؤثر و کارآمد از منابع جهت دستیابی به اهداف سازمانی ،شفافیت و پاسخگـویی از اهـم راهبردهـای اساسـی مـدیریت
سازمانها است .گستردگی و پیچیدگی روزافزون فعالیتها ،تشدید رقابت ،تغییرات سریع در محیط اقتصادی ،فناوری اطالعات و
سیستمهای مکانیزه ،سازمانها را با انواع ریسکهای نقدینگی ،بازار و عملیاتی در دستیابی به اهداف سـازمانی روبـهرو سـاخته
است .استقرار و استمرار یک سیستم کنترل داخلی توانمند در سازمان ،امکان مدیریت کارا و مؤثر سازمان و ریسکهای مزبور را
برای مدیریت آن فراهم میآورد .مدیران بهخوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثـربخش ،تحقـق رسـالت اصـلی
شرکت ،حفظ سودآوری و به حداقل رساندن رویدادهای غیرمنتظره بسیار مشکل است .مدیریت در مواجهه بـا تغییـرات سـریع
محیطهای اقتصادی و رقابتی ،تغییر تقاضا ،سلیقه مشتریان ،تجدید ساختار بهمنظور رشد در آینده ،پیشگیری و کشـف تقلـب،
کنترلهای داخلی را به خدمت میگیرد ،تا بتواند بهموقع از خود واکنش مناسبی نشان دهد.
همچنین مدیریت در راستای راهبری شرکتی و حفظ منافع سرمایهگذاران که از دغدغههای دولت و مسئوالن بازار سـرمایه
است ،نیازمند بهکارگیری یک سیستم کنترل داخلی اثربخش میباشد ،بهبیاندیگر وجود کنتـرلهـای داخلـی اثـربخش سـبب
حصول اطمینان از حفظ منافع سرمایهگذاران شده و نوعی ابزار نظارتی و راهبری در جهت کارایی و اثربخشی عملیات ،رعایـت
قوانینومقررات و گزارشگری مالی شرکت محسوب میشود .با توجه بهضرورت و اهمیت کنترلهای داخلی و تأکید دستورالعمل
کنترلهای داخلی برای استقرار و ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی مطابق چارچوب یکپارچه کنترل داخلی  ،COSOدر ادامه به
تشریح این چارچوب پرداخته میشود.
1د3د تعریف کنترل داخلی
در سپتامبر ،8336کمیته سازمانهای حامی کمیسیون تر دوی ( ،)COSOچارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه را منتشـر نمـود
که در ماه می سال  6389آن را بهنگام نموده است .این کمیته شامل  2نهاد و انجمن حرفهای حسابداری آمریکا شامل انجمن
حسابداران رسمی ) ،(AICPAانجمن حسابداری ) ،(AAAانجمن مـدیران ارشـد مـالی ) ،(FEIانجمـن حسابرسـان داخلـی
) (IIAو انجمن حسابداران مدیریت ) (IMAمیباشد .همچنین در بخش  434قانون سـاربنز ـ آکسـلی بـر بـهکـارگیری ایـن
چارچوب برای ارزیابی و گزارشگری کنترل داخلی تأکید شده است .چارچوب  COSO 2013شامل تعریف ،اهداف ،اجزا ،اصول
کنترلهای داخلی ،نقاط قابل تمرکز (معیارها) ،رویکردها و مثالها میباشد.
تعریف کنترلهای داخلی مطابق چارچوب  :COSO 2013کنترلهای داخلی فرایندی است که توسط هیئتمدیره واحـد
تجاری ،مدیریت و دیگر کارکنان آن برای کسب اطمینان معقول از دستیابی به اهداف مربوط به عملیات ،گزارشگری و رعایت،
طراحی و مستقرشده است .مفروضات این تعریف شامل این است که کنترلهای داخلی:
● برای دستیابی به اهداف در طبقهبندیهای مجزا اما همپوشاننده عملیاتی ،گزارشگری و رعایتی آمادگی دارد.
● فرایندی است پویا متشکل از فعالیتها و عملیات در حال انجام ،بهعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف و نـه بـهعنـوان
خود هدف ،متأثر از کارکنان است .کنترلهای داخلی تنها در مورد سیاستها و رویهها ،سیستمها و فرمها نیست ،بلکه در
مورد کارکنان است و فعالیتهایی که در هر سطح شرکت انجام میدهند که ممکن است بر کنترلهای داخلی مؤثر باشد.
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● قادر به ارائه اطمینان معقول است و نه اطمینان مطلق ،برای مدیریت ارشد و هیئتمدیره شرکت با ساختار واحد تجـاری
سازگار است.
● در بهکارگیری برای کل سطح شرکت ،یا زیرمجموعههای آن ،بخشها و واحدهای عملیاتی یا فراینـدهای کسـبوکـار،
انعطافپذیر است.
چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه  ،COSO 2013سه مجموعه طبقهبندیشده از اهدافی را تعیین کرده است که شرکت
را قادر به تمرکز بر جنبههای جداگانه کنترلهای داخلی مینماید .این اهداف عبارتاند از:
● اهداف عملیاتی :که مربوط به اثربخشی و کارایی عملیات شرکت ،ازجمله اهداف عملیاتی و مالی و همچنین حفاظـت از
داراییها در برابر سوءاستفاده هستند.
● اهداف گزارشگری :که مربوط به گزارشگری مالی و غیرمالی اعم از درون و برونسازمانی بوده و ممکـن اسـت شـامل
قابلیت اعتماد ،بهموقع بودن ،شفافیت و یا دیگر شرایط مطرحشده توسـط قـانونگـذاران ،تـدوینکننـدگان اسـتانداردها و
سیاستهای سازمانی باشند.
● اهداف رعایتی :که مربوط به پایبندی به قوانینومقررات حاکم بر شرکت است.
این اهداف ،متمایز ولی در ارتباط با یکدیگرند .یک هدف خاص و مشخص میتواند یک ،دو و یا سه طبقهبنـدی از اهـداف
قرار گیرد و نیاز به مسئولیتپذیری از جانب افراد متفاوتی داشته باشد .همچنین ،این طبقهبندی سـهگانـه از اهـداف ،انتظـارات
حاکم بر کنترلهای داخلی را نیز مشخص میکنند.
از یک سیستم کنترل داخلی انتظار میرود که از تحقق اهداف مربوط به گزارشگری مالی ،رعایت قوانینومقررات و اهـداف
عملیاتی اطمینان معقول حاصل شود .هرچند ممکن است بخشی از این اهداف عمدتاً توسط اشخاص برونسازمانی تعیین شود،
اما تحقق آنها به نحوه اجرای فعالیتهای تحت کنترل شرکت بستگی دارد؛ یعنی تحقق آنها منوط به رعایت قوانینومقررات
و سایر اهداف الزامی در شرکت است؛ البته تحقق اهداف عملیاتی نظیر بازده سرمایهگذاری ،سهم بازار یا روش تولید محصوالت
جدید همواره در کنترل واحد اقتصادی نیست .کنترلهای داخلی نمیتواند مانع قضاوتها ،تصمیمهای نادرست یـا رویـدادهای
برونسازمانی شود که مانع تحقق اهداف عملیاتی هستند .در مورد این اهداف سیستم کنترلهای داخلی فقط میتواند اطمینان
معقول دهد که مدیریت و هیئتمدیره (در نقش نظارتی و راهبری) بهموقع از میزان حرکت در راستای آنها آگاهی مییابند.
1د7د اجزا و اصول کنترلهای داخلی
کنترلهای داخلی از پنج جزء مرتبط به هم تشکیلشده است .مطابق با چارچوب کوزو و نیز دسـتورالعمل کنتـرلهـای داخلـی
سازمان بورس و اوراق بهادار؛ این اجزاء از شیوه مدیریت شرکت سرچشمه میگیرند و با فرایندهای مدیریت عجین میشود .این
اجزا و اصول به شرح آتی تعریف و تشریح میگردند.
1د7د3د اجزای کنترلهای داخلی

محیط کنترلی :محیط کنترلی مجموعهای از اسـتانداردها ،فرآینـدها و سـاختارهایی اسـت کـه مبنـایی را بـرای پیـادهسـازی
کنترلهای داخلی در هر واحد تجاری فراهم میآورد .هیئتمدیره و مدیران ارشد ،جو و فضا در سطوح باالی واحـد تجـاری در
خصوص اهمیت کنترلهای داخلی ازجمله استانداردهای رفتاری مورد انتظار را ایجاد مـیکننـد .مـدیریت انتظـارات از سـطوح
مختلف سازمانی را مشخص و تقویت میکند .محیط کنترلی ،درستکاری و ارزشهای اخالقی واحد تجاری را شامل میشـود.
این ارزشها هیئتمدیره را قادر به اعمال مسئولیتهای نظارتی خود مینماید .ساختار سازمانی ،تفکیک اختیارات و مسئولیتها،
فرایندهای جذب ،بهکارگیری و نگهداری کارکنان شایسته و باصالحیت ،اعمال دقت پیرامون معیارهای عملکـرد ،مشـوقهـا و
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پاداشها در مقابل عملکرد ،از جمله معیارهای محیط کنترلی است .محیط کنترلی و نتایج آن تأثیر فراگیـری بـر کـل سیسـتم
کنترلهای داخلی دارد.
ارزیابی ریسک :شرکتها با انواع ریسکهای ناشی از منابع درون و برونسازمانی مواجهاند .ریسک احتمـال وقـوع رویـدادی
است که اثر نامطلوبی بر دستیابی به اهداف شرکت میگذارد .ارزیابی ریسک فرایندی پویا و مستمر بـرای شناسـایی و ارزیـابی
ریسکهای دستیابی به اهداف است .ریسکهای دستیابی به اهداف پیرامون شرکت نسبت به دامنه ریسـک تعیـین و در نظـر
گرفته میشود .بنابراین ارزیابی ریسک مبنای تعیین اینکه ریسکها چگونه بایستی هدایت شوند را شکل میدهد .پـیششـرط
ارزیابی ریسک ،تعیین اهداف مربوط به هر یک از سطوح شرکت است .مدیریت اهـداف را در طبقـات عملیـاتی گزارشـگری و
رعایتی و با شفافیت مناسب برای شناسایی و تجزیهوتحلیل ریسکهای این اهداف ،مشخص میکند .مدیریت همچنین مناسب
بودن اهداف را برای شرکت تعیین میکند .ارزیابی ریسک مدیریت را ملزم به لحاظ کردن تغییرات احتمالی محیط برونسازمانی
و پیرامون کسبوکار میکند که میتوانند کنترلهای داخلی را بیاثر نماید.
فعالیتهای کنترلی :فعالیتهای کنترلی اقدامات تعیینشده توسط سیاستها و رویههایی هستند که موجب اطمینـان از ایـن
میشود که رهنمودهای مدیریت برای کاهش ریسک دستیابی به اهداف شرکت به کارگرفته شدهاند .فعالیتهـای کنترلـی؛ در
کلیه سطوح شرکت در مراحل مختلف کسب و کار در سراسر محیط فناوری اطالعات به کار گرفته میشود .فعالیتهای کنترلی
ممکن است بهطور ذاتی پیشگیرانه و یا کشف کننده بوده و شامل طیف وسیعی از فعالیتهای دستی و خودکار شامل مجوزهـا،
مصوبهها ،رسیدگیها ،تطبیقها و بررسی عملکرد کسبوکـار گـردد .بـه طـور معمـول تفکیـک وظـایف در انتخـاب و توسـعه
فعالیتهای کنترلی انجام میشود.
اطالعات و ارتباطات :اطالعات برای انجام مسئولیتهای کنترلهای داخلی و برای حمایت از دستیابی بـه اهـداف موردنیـاز
است .مدیریت اطالعات مربوط و باکیفیت را از طریق هردو منابع درون و برونسازمانی برای حمایت از عملکـرد کنتـرلهـای
داخلی کسب یا ایجاد نموده و از آنها استفاده میکند .ارتباطات فرایند بههمپیوسته و مستمر ارائه ،به اشتراکگـذاری و کسـب
اطالعات موردنیاز است .ارتباطات درونسازمانی به معنای انتقال و انتشار اطالعات از باال به پایین ،از پایین به باال و در عـر
یا پیرامون واحد است .ارتباطات برونسازمانی شامل ورود اطالعات برونسازمانی به درون شرکت و فراهم کردن اطالعات برای
اشخاص برونسازمانی در واکنش به الزامات و انتظارات آنهاست.
نظارت :فعالیتهای نظارتی شامل ارزیابیهای مستمر و جداگانه و یا ترکیبی از آنها میباشد .فعالیتهای نظارتی برای تعیین
آن است که آیا هریک از پنج جزء کنترلهای داخلی ،شامل کنترلهای مؤثر براصول پیرامون هر جزء موجود بوده و عمل می-
کنند .ارزیابی مستمر در فرآیندهای کسبوکاری در سطوح مختلف شرکت اطالعات بهموقع را فراهم میکنند .یافتههای ناشـی
از فعالیتهای نظارتی ،در برابر معیارهای تعیین شده توسط قانونگذاران ،نهادهای تدوین استاندارد ،یا مـدیریت و هیئـت مـدیره
ارزیابیشده و نارساییهای مشاهدهشده کنترلهای داخلی به مدیریت و هیئتمدیره بهصورت مناسبی اطالعرسانی میشود.
1د7د7د اصول مرتبط با اجزای کنترلهای داخلی

اصول مرتبط با جزء محیط کنترلی
اصل ( )3تعهد به درستکاری و ارزشهای اخالقی :واحد تجاری نسبت به درستکاری و ارزشهای اخالقی از خـود تعهـد
نشان میدهد.
اصل ( )7ایفای مسئولیت نظارتی :هیئتمدیره استقالل خود را از مدیریت نشان میدهد و بر توسعه عملکـرد کنتـرلهـای
داخلی نظارت میکنند.
اصل ( )1استقرار ساختار سازمانی ،اختیارات و مسئولیتها :مدیریت برای دنبال کردن اهداف سـازمان ،امکـان نظـارت
هیئتمدیره ،ساختار سازمانی ،خطوط گزارشگری و نحوه مناسب تفویض اختیارات و مسئولیتها را مشخص میکند.

  17سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

اصل ( )4تعهد به صالحیت و شایستگی :واحد تجاری؛ نسبت به جذب ،توسعه ،حفظ و پشتیبانی از افراد باصالحیت جهـت
نیل به اهداف ،از خود تعهد نشان میدهد.
اصل ( )3الزام به پاسخگویی :واحد تجاری در فرایند تعقیب اهداف سازمانی خود ،افراد را در قبـال مسـئولیتهـای کنتـرل
داخلی مسئول میداند.
اصول مرتبط با جزء ارزیابی ریسک

اصل ( )6مشخص کردن اهداف مرتبط :تعیین اهداف واحد تجاری بهطور کامالً روشن بـهنحـویکـه تشـخیص و ارزیـابی
ریسکهایی که اهداف سازمانی را با خطر عدم تحقق مواجه میسازد ،میسر میگردد.
اصل ( )2شناسایی و تحلیل ریسکها :واحد تجاری ،ریسکهای مرتبط با عدم حصول اهداف سازمانی را در سـطح واحـد،
تحلیل و شناسایی کرده و آنها را مبنای مدیریت ریسک قرار میدهد.
اصل ( )1ارزیابی ریسک تقلب :واحد تجاری ،در ارزیابی ریسکهایی که اهداف واحد را تهدید میکنند ،امکان وقوع تقلبات
را در نظر میگیرد.
اصل ( )9شناسایی و تحلیل تغییرات بااهمیت :واحد تجاری ،تغییراتی را که بتواند تأثیر عمدهای بـر سیسـتم کنتـرلهـای
داخلی داشته باشد ،شناسایی و ارزیابی میکند.
اصل ( )31انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی :واحد تجاری ،فعالیتهای کنترلی را انتخاب کرده و توسعه میدهد که در
طرح تعدیل ریسکهای دستیابی به اهداف در سطح قابلقبول کمک نماید.
اصول مرتبط با جزء فعالیتهای کنترلی

اصل ( )33انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلهای عمومی حاکم بر فناوری اطالعدات :واحـد تجـاری فعالیـتهـای
کنترلهای عمومی حاکم بر فناوری اطالعات را انتخاب کرده و توسعه میدهد تا از دستیابی به اهداف پشتیبانی نماید.
اصل ( )37استقرار خطمشیها و رویهها :واحد تجاری ،فعالیتهای کنترلی را از طریق تدوین خطمشیها و رویههایی کـه
این خطمشیها را به اجرا درمیآورد ،مستقر مینماید.
اصول مرتبط با جزء اطالعات و ارتباطات

اصل ( )31اطالعات مربوط :واحد تجاری اطالعات مربوط و کیفی را به دست میآورد یا ایجاد میکنـد و مورداسـتفاده قـرار
میدهد که به اجرای کنترلهای داخلی کمک نماید.
اصل ( )34ارتباطات داخلی :واحد تجاری ارتباطات داخلی اطالعات ،مشتمل بر اهداف و مسئولیتهای مربوط به کنترلهای
داخلی را برقرار میکند که لزوماً از اجرای کنترلهای داخلی پشتیبانی نماید.
اصل ( )33ارتباطات بیرونی :واحد تجاری ،ارتباطات با اشخاص بیرونی را با در نظر داشتن موضوعات مؤثر بـر کنتـرلهـای
داخلی برقرار میکند.
اصول مرتبط با جزء فعالیتهای نظارتی

اصل ( )36انجام ارزیابیهای مستمر یا جداگانه :واحد تجاری ارزیابیهای مستمر یا جداگانهای را برای حصول اطمینان از
اینکه اجزای کنترلهای داخلی وجود داشته و عمل مینمایند ،انتخاب کرده ،توسعه داده و اجرا مینماید.
اصل ( )32اطالعرسانی نارساییها :واحد تجاری نارساییهای کنترلهای داخلی را ارزیابی و به شیوهای بهنگام به اشخاص
مسئول ،برحسب مورد مدیریت ارشد و هیئتمدیره که مسئول انجام اقدامات اصالحی هستند ،اطالعرسانی مینماید.

بخش سوم :چارچوب کنترلهای داخلی اثربخش (11  )COSO 2013

1د1د نقاط قابل تمرکز

3

چارچوب  ،COSO 2013نقاط قابل تمرکز را بهعنوان «ویژگیهای مهم» اصول کنترلهای داخلی تشریح میکنـد .مـدیریت
واحد ممکن است برخی از این نقاط قابل تمرکز را مناسب یا مربوط نداند و سایر نقاطی را که متناسب بـا ویژگـیهـای خـاص
واحد است ،شناسایی نماید .نقاط قابل تمرکز ،مدیریت را در طراحی ،اجرا و هدایت کنترلهـای داخلـی و تعیـین اینکـه اصـول
کنترلهای داخلی مربوط ،در واقعیت وجود داشته و عمل مینماید ،یاری میدهد.
1د4د رویکردها و مثالها

7

این چارچوب دربرگیرنده رویکردها و مثالهای مرتبطی است که چگونگی کاربرد جنبههای مختلف اصول کنترلهای داخلی در
طراحی ،اجرا و هدایت آنها را برای واحد مشخص میکند .رویکردها و مثالها با هر یک از اجزای پنجگانه و اصول هفدهگانـه
مرتبط با آنها ارتباط دارند.
رویکردها به این مطلب اشاره دارند که سازمان چگونه اصول مندرج در چارچوب را بـه کـار مـیگیـرد .در واقـع ،رویکـرد
توضیحی از فعالیتهایی که مدیریت برای بهکارگیری و استقرار چارچوب کنترلهای داخلی در نظر دارد ،بهصورت خالصه ارائه
میدهد.
مثالها تصویری خاص به استفادهکنندگان چارچوب برای بهکارگیری هریک از اصول با استفاده از موقعیتهای واقعی کـه
در عمل از تجربیات الهام گرفتهشدهاند ،ارائه میدهد .مثالهای ارائهشده یک یا چند جنبه از هریک از اصول خاص را به تصویر
میکشند؛ لیکن بهعنوان مثالهای جامع و کامل برای کاربرد اصول در عمل طراحی نشدهاند.
1د3د رابطه اهداف شرکت و اجزای کنترلهای داخلی
همانطور که در نمایه شماره  8مالحظه میشود ،پنج جزء کنترلهـای داخلـی و پیونـدهای آنهـا در مکعـب COSO 2013

ترسیم شده است .این مکعب پویایی سیستم کنترلهای داخلی را توصیف میکند؛ برای مثال؛ ارزیابی ریسک ضـمن تـأثیر بـر
فعالیتهای کنترلی ،ضرورت تجدیدنظر در نیازهای اطالعاتی و ارتباطی یا فعالیتهای نظارتی واحد اقتصادی را آشکار میسازد.
بنابراین کنترلهای داخلی فرآیندی ترتیبی یا یکسویه نیست که یک جزء فقط و فقط بـر جـزء بعـدی تـأثیر گـذارد .اجـزای
کنترلهای داخلی با یکدیگر مرتبط هستند و هر جزء میتواند سایر اجزا را متأثر کند .میان اهداف شامل عملیاتی ،گزارشـگری
مالی و رعایت قوانینومقررات (که شرکت خواهان تحققشان است) و اجزای کنترلهای داخلی شامل محیط کنترلی ،ارزیـابی
ریسک ،فعالیتهای کنترلی ،اطالعات و ارتباطات و نظارت (که الزمه تحقق اهداف شرکت هسـتند) و کنتـرلهـای داخلـی در
سطح کل ،فرآیندها و فعالیتها که در مکعب  COSO 2013درنمایه شماره  8به نمایش گذاشتهشده است ،رابطـه مسـتقیم و
بالفصل وجود دارد.

1. Point of focus
2. Approaches and Examples
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نمایه شماره  :3مکعب چارچوب کوزو ( 7131رابطه بین اجزا ،اهداف و سطوح کنترلهای داخلی)

1د6د تعریف کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی
بر اساس استاندارد حسابرسی کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی ( )AS5منتشرشده توسط هیئتنظـارت برحسـابداری
شرکتهای عام ( )PCAOBچنین تعریف میشود:
کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی فرایندی است که توسط سرپرستی مدیر اصلی اجرایی یا روسای اصلی شرکت و
یا اشخاص با وظایف مشابه طراحی میشود .این فرایند را اعضای هیئتمدیره ،مدیریت و سایر کارکنان بهمنظور کسب اطمینان
معقول از قابلیت اتکای گزارشهای مالی و تهیه صورتهای مالی برای مقاصد برونسازمانی منطبق با استانداردهای حسابداری
برقرار میکنند .این فرآیند شامل سیاست و رویههایی است که:
 .3به حفظ مدارکی مربوط میشود که دقت و منصفانهبودن معامالت و واگذاری داراییهای شرکت را بـا جزئیـات معقـول
بازتاب میدهد.
 .7اطمینان میدهند رویدادهای مالی ثبت میشوند که برای تهیه صورتهای مالی منطبـق بـا اسـتانداردهای حسـابداری
ضرورت دارند و دریافتها و پرداختهای شرکت فقط طبق مجوزهای مـدیریت و اعضـای هیئـتمـدیره شـرکت انجـام
میشوند.
 .1اطمینان معقول دررابطه با پیشگیری بهموقع خرید ،استفاده یا واگذاری غیرمجاز داراییهایی از شرکت به دست میدهند
که تأثیر با اهمیتی برصورتهای مالی میگذارند.
کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی درصورتی اثربخش تلقی میشود کـه هیئـتمـدیره شـرکت ،اطمینـان معقـول
داشتهباشد که صورتهای مالی قابلاتکا هستند .صورتهای مـالی درصـورتی «قابـلاتکـا» هسـتند کـه طبـق اسـتانداردهای
حسابداری ،قوانینومقررات وضعشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای نظارتی دولتی به «نحو مطلوب» تهیه
شوند.
در فصل آتی مباحثی در خصوص چارچوب روشهای حرفهای حسابرسیداخلی اثربخش ،جهت نظارت مؤثر بر کنترلهـای
داخلی حاکم برگزارشگری مالی ارائهشده است.

بخش چهارم
چارچوب حسابرسی داخلی اثربخش

استانداردها و دستورالعملها د چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی ()IPPF
چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی ( )IPPFچارچوبی مفهومی است کـه رهنمودهـای رسـمی اعـالمشـده توسـط انجمـن
حسابرسان داخلی ( )IIAرا سازماندهی میکند .انجمن حسابرسان داخلی ،رهنمودهـای رسـمی را کـه در قالـب رهنمودهـای
الزامی و رهنمودهای پیشنهادی در چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی ( )IPPFتنظیمشده است ،بـرای حسابرسـان داخلـی
حرفهای درسطح جهان ارائه میکند.
مأموریت حسابرسیداخلی
مأموریت حسابرسیداخلی بیان میکند که حسابرسیداخلی مشتاق است چهکاری را دریک سازمان انجام دهد .جایگاه مأموریت
حسابرسیداخلی درچارچوب روشهای حرفهای بینالمللی جدید عامدانه نشان میدهد که حسابرسان داخلی چگونه میبایسـت
تمام چارچوب را بهکارگیرند تا تواناییهای خود را برای دستیابی به مأموریت تقویت کنند.
«افزایشوحفظ ارزشسازمانی باایجاد اطمینانبخشی بیطرف و مبتنی بر ریسک ،توصیه و بینش».
رهنمودهای الزامی
رهنمودهای الزامی پیرو یک فرآیند بررسی ویژه ایجاد میشود که این فرآیند شامل یک دوره فراخوان عمـومی بـرای دریافـت
نظرات ذینفعان است.
عناصر الزامی چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی ( )IPPFعبارتاند از:
● اصول بنیادی روش حرفهای حسابرسیداخلی
● تعریف حسابرسیداخلی
● آیین رفتارحرفهای
● استانداردهای بینالمللی روشحرفهای حسابرسیداخلی (استانداردها)
تطابق با اصول تشریح شده در رهنمودهای الزامی برای روشحرفهای حسابرسیداخلی ضروری و الزامی است.
رهنمودهای پیشنهادی

رهنمودهای پیشنهادی توسط انجمن حسابرسان داخلی از طریق یک فرآیند مصوب رسمی تائیـد شـده اسـت .ایـن رهنمودهـا
روشهایی را برای اجرای اثـربخش اصـول بنیـادی ،تعریـف حسابرسـیداخلـی ،آیـین رفتارحرفـهای و اسـتانداردهای انجمـن
حسابرسیداخلی تشریح میکند .عناصر پیشنهادی چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی موارد زیر هستند:
● رهنمودهای اجرایی
● رهنمودهای مکمل
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اصول بنیادی روش حرفهای حسابرسیداخلی
اصول بنیادی بهعنوان یک کلیت ،اثربخشی حسابرسیداخلی را بیان میکند .برای اینکه یک کار حسابرسیداخلی اثربخش در
نظرگرفته شود ،همه اصول میبایست حضورداشته و بهطور اثربخش عمل کنند .انعکاس نحـوه تحقـق اصـول بنیـادی توسـط
حسابرسان داخلی و واحد حسابرسیداخلی ممکناست از یک سازمان به یک سازمان دیگر کامالً متفاوت باشد .اما عدمدستیابی
به هر یک از اصول میتواند نشاندهنده این باشد که یک فعالیت حسابرسیداخلی دردستیابی بـه مأموریـت حسابرسـیداخلـی
اثربخش نبوده است (به مأموریت حسابرسیداخلی رجوع شود) .یک حسابرس داخلـی و یـا واحـد حسابرسـیداخلـی اثـربخش
انعکاسدهنده اصول بنیادی ذیل میباشد.
● درستکاری
● صالحیت و مراقبت حرفهای
● بیطرفی و مصونیت از نفوذ بیشازحد (مستقل)
● همسو با استراتژیها ،اهداف و ریسکهای سازمان
● دارای جایگاه سازمانی مناسب و منابع کافی
● کیفیت و بهبود مستمر
● ایجاد ارتباطات اثربخش
● اطمینانبخشی مبتنی بر ریسک
● با بصیرت ،کنشگرا و آیندهنگر
● ترویجدهنده بهبود سازمانی
تعریف حسابرسیداخلی
تعریف حسابرسیداخلی؛ هدف بنیادی ،ماهیت و دامنه حسابرسـیداخلـی را تشـریح مـیکنـد .حسابرسـیداخلـی یـک فعالیـت
اطمینانبخشی و مشاورهای مستقل و بیطرفانه بهمنظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است .حسابرسان داخلی به
سازمان کمک میکند تا با استفاده از رویکردی منظم و نظاممند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآینـدهای مـدیریت ریسـک،
کنترل و راهبری به اهداف خود دست یابد.
آیین رفتارحرفهای
اصول

از حسابرسان داخلی انتظار میرود که اصول زیر را تائید کرده و بهکارگیرند:
 .8درستی :درستی حسابرسان داخلی موجب برقراری صداقت شده و بنابراین مبنایی برای اعتماد و اطمینان برقضاوت آنها
ایجاد میشود.
 .6بیطرفی :حسابرسان داخلی باالترین سطح بیطرفی حرفهای را درجمعآوری ،ارزیابی و اطـالعرسـانی اطالعـات دربـاره
فعالیت یا فرآیند مورد رسیدگی ارائه میکنند .حسابرسان داخلی یک ارزیابی متعادل از همه موقعیتهـای مربـوط فـراهم
میآورند و با منافع شخصی خود یا دیگران دراعمال قضاوتها تأثیر بیشازحد نمیپذیرد.
 .9رازداری :حسابرسان داخلی به ارزش و مالکیت اطالعات دریافتی احترام گذاشته و بدونمجوز مناسب اطالعـات را افشـا
نمیکنند ،مگر درصورتیکه الزام قانونی و یا حرفهای برای افشا وجود داشتهباشد.
 .4صالحیت :حسابرسان داخلی دانش ،مهارت و تجربه الزم جهت عملکرد خدمات حسابرسیداخلی را کسب میکنند.
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قواعد رفتاری
 .3درستی

حسابرسان داخلی:
 .8 .8میبایست کار خود را باصداقت ،سختکوشی و مسئولیتپذیری انجام دهند.
 .6 .8میبایست قوانین را رعایت کرده و افشای موردانتظار قانونوحرفه را ارائه کنند.
 .9 .8نباید بهطور عامدانه طرف هرگونه فعالیت غیرقانونی باشند .همچنین نباید درعملیاتی که حرفـه حسابرسـیداخلـی یـا
سازمان را بیاعتبار میکند مشارکت کنند.
 .4 .8میبایست به اهداف اخالقی و مشروع سازمان احترام گذاشته و کمک کند.
 .7بیطرفی

حسابرسان داخلی:
 .8 .6نباید درهرگونه فعالیت یا رابطهای که ارزیابی بدون تعصب آنها را آسیب میرساند یا بهنظر میرسد که آسیب برساند،
مشارکت کنند .این مشارکت شامل فعالیتها یا روابطی است که ممکناست متضاد منافع سازمان باشد.
 .6 .6نباید هیچچیزی را بپذیرند که به قضاوت حرفهای آنها آسیب رساند یا بهنظر برسد که آسیب میرساند.
 .9 .6میبایست تمام حقایق کلی شناختهشده خود را افشا کنند که اگر افشا نشود ،ممکـناسـت گزارشـگری فعالیـتهـای
تحترسیدگی را تحریف کند.
 .1رازداری

حسابرسان داخلی:
 .8 .9میبایست دراستفاده و حفاظت از اطالعاتی که در جریان وظایف خود به دست آوردهاند محتاط باشند.
 .6 .9نباید از اطالعات برای هرگونه منافع شخصی یا در هر موردی که مخالف قانون یا اهداف اخالقی و شـرعی سـازمان
است ،استفاده کنند.
 .4صالحیت

حسابرسان داخلی:
 .8 .4میبایست تنها درخدماتی که برای انجام آنها دانش ،مهارت و تجربه ضروری را دارند ،مشارکت کنند.
 .6 .4میبایست خدمات حسابرسیداخلی را مطابق با استانداردهای بینالمللی روش حرفهای حسابرسی داخلی انجام دهند.
 .9 .4میبایست کارایی ،اثربخشی و کیفیت خدمات خود را بهطور مستمر بهبود بخشند.
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استانداردهای بینالمللی اجرای حرفهای حسابرسی داخلی (استانداردها)
تجدیدنظرشده در اکتبر 7136
قابلاجرا از ژانویه 7132

مقدمه استانداردها
حسابرسی داخلی درمحیطهای فرهنگی و حقوقی مختلف ،برای سازمانهایی با اهداف ،بزرگی ،پیچیدگی و سـاختار مختلـف و
توسط افراد درون یا برونسازمانی انجام میشود .بهرغم تأثیر این تفاوتها برنحوه انجام حسابرسی داخلی دریک محیط ،پیروی
از استانداردهای بینالمللی اجرای حرفهای حسابرسی داخلی (استاندارها) که توسط انجمدن حسابرسدان داخلدی
تدوینشده است ،برای ایفای وظایف و مسئولیتهای حسابرسان داخلی و فعالیت حسابرسی داخلی ضروری اسـت .هـدف ایـن
استاندارد عبارت است از:
 .8راهنمای پایبندی به عناصر الزامی چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی
 .6فراهم آوردن چارچوبی برای اجرا و ترویج طیف گستردهای از خدمات ارزشآفرین حسابرسی داخلی
 .9تعیین مبنایی برای ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی
 .4پشتیبانی بهبود فرآیندها و عملیات سازمانی
استانداردها مجموعهای از الزامات اجباری مبتنی براصول متشکل از موارد زیر هستند:
بیانیهها1یی که الزامات اصلی انجام کار حسابرسی داخلی به صورت حرفـهای را بیـان مـیکننـد و بـه ارزیـابی اثربخشـی
عملکرد بهطوریکه درکلیه سطوح فردی و سازمانی قابلاجرا باشد ،کمک میکنند.
تفسیرها2یی که اصطالحات مفاهیم موجود دراستانداردها را روشن میسازند.
استاندارد واژههایی با معانی خاص را به کار میگیرد که در قسمت واژهنامـه آمـدهانـد .بـرای درک و بـهکـارگیری صـحیح
استانداردها ،درنظرگرفتن معانی خاص واژهنامه الزامی اسـت .بـهعـالوه اسدتانداردها از واژه “بایدد”3بـرای اشـاره بـه الـزام
بیقیدوشرط استفاده میکند و از واژه “بایستی ”4زمانی که انتظار پیـروی از اسـتانداردها مـیرود ،مگـر ایـنکـه بنابرقضـاوت
حرفهای ،شرایط انحراف از استانداردها را ایجاب کند.
مجموعه استانداردها به دو بخش اصلی تقسیمشده است :استانداردهای کیفی 5و عملکرد .6اسـتانداردهای کیفـی بـه
ویژگیهای کیفی سازمانها و اشخاصی میپردازد که حسابرسی داخلی را انجام میدهند .استانداردهای عملکرد ماهیت خدمات
حسابرسی داخلی را تشریح میکند و معیارهای کیفی را فراهم میکند تا با آنها عملکرد این خدمات بتواند اندازهگیـری شـود.
استانداردهای کیفی و عملکرد در تمام انواع خدمات حسابرسی داخلی بهکارگرفته میشود.
استانداردهای اجرایی7برپایه استانداردهای عمومی و عملکرد تدوینشدهاند ،الزاماتی را برای بهکارگیری درخدمات اطمینـان
بخشی8یا مشاورهای 9فراهم مینماید.
1. Statements
2. Interpretations
3. Must
4. Should
5. Attribute
6. Performance
7. Implementation Standards
)8. Assurance (A
)9. Consulting (C
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در خدمات اطمینانبخشی ،هدف حسابرسی داخلی ،ارزیابی بیطرفانه شواهد برای اظهارنظر یا نتیجهگیریهایی درباره یک
شرکت ،عملیات ،کارکرد ،فرآیند ،سیستم یا سایر موضوعات است .ماهیـت و حـدود (دامنـه) کارهـای اطمینـانبخشـی توسـط
حسابرس داخلی تعیین میشود.
بهطورمعمول درخدمات اطمینانبخشی سه طرف شرکت میکنند:
 .8شخص یا گروهی که بهطور مستقیم با شرکت ،عملیات ،کارکرد ،فرآیند ،سیستم یا سایر موضوعات درگیر است (صـاحب
فرآیند).
 .6شخص یا گروهی که ارزیابی را انجام میدهد (حسابرس داخلی).
 .9شخص یا گروهی که از نتایج ارزیابی ،استفاده میکند (استفادهکننده).
خدمات مشاورهای ،ماهیت مشورتی دارند و معموالً با درخواست صریح صاحبکار انجام میشود.
ماهیت 1و حدود( 2دامنه) کارهای مشاورهای وابسته به توافق با صاحبکار است .بهطورمعمول درخدمات مشاورهای دو طرف
درگیرند:
 .8شخص یا گروه عرضهکننده مشاوره (حسابرس داخلی)،
 .6شخص یا گروه خواهان و دریافتکننده مشاوره (صاحبکار).
در زمان اجرای خدمات مشاوره ،حسابرس داخلی باید بیطرفی 3خود را حفظکند و مسئولیت مدیریتی نداشتهباشد.
استانداردها برای حسابرسان داخلی و فعالیت حسابرسیداخلی 4به کار گرفته میشود .همـه حسابرسـان داخلـی موظـفانـد
استاندارهای مربوط به بیطرفی فردی ،صالحیت 5و مراقبت حرفهای 6و استانداردهای مرتبط بـا عملکـرد را درمسـئولیتهـای
شغلی خود رعایت کنند .بهعالوه مدیران اجرایی حسابرسی 7مسئول تطبیق کلی فعالیتهای حسابرسـیداخلـی بـا اسـتانداردها
هستند.
اگر حسابرسان داخلی یا فعالیت حسابرسیداخلی طبق قانون یا مقـررات از رعایـت بخـشهـای خاصـی از اسـتاندارد منـع
میشوند ،مطابقت با سایر بخشهای استاندارد و افشای مناسب چنین مواردی الزامی است.
اگر استانداردها به همراه الزامات صادره توسط سایر مراجع معتبر استفاده میشود ،در صـورت لـزوم اطـالعرسـانیهـای
حسابرسیداخلی ممکناست به استفاده از سایر الزامات نیز استنادکند .در چنین مواردی ،اگر فعالیت حسابرسیداخلی نشاندهنده
تطابق با استانداردها و تناقضات موجود بین استانداردها و سایر الزامات باشد ،حسابرسان داخلی و فعالیت حسابرسیداخلی باید
منطبق بر استانداردها باشند و در صورت محدودسازی سایر الزامات ،ممکناست با چنین الزاماتی نیز انطباق داشته باشند.
بازنگری و بهبود استانداردها فرآیندی مستمر است .هیئت استانداردهای حسابرسـی داخلـی 8پـیش از انتشـار اسـتانداردها،
رایزنیها و بحث و گفتگوهای گستردهای را ترتیب میدهد .این کار با فراخوانی جهانی برای اظهارنظر همگـان دربـاره فرآینـد
پیشنویس صورت میگیرد .پیشنویس استانداردها افزون بر ارسال به تمام انجمـنهـای عضـو انجمـن حسابرسـان داخلـی،9
درپایگاه اطالعرسانی انجمن حسابرسان داخلی ( )IIAنیز قرار داده میشود.

1. Nature
2. Scope
3. Objectivity
4. Internal Audit Activity
5. Proficiency
6. Due Professional Care
)7.Chief Audit Executive (CAE
8. The International Internal Audit Standards Board
)9. The Institute of Internal Auditors (IIA
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استانداردهای بینالمللی اجرای حرفهای حسابرسیداخلی (استانداردها)
استانداردهای کیفی
3111د هدف ،اختیار و مسئولیت
هدف ،اختیار و مسئولیت فعالیت حسابرسی داخلی باید به شکل رسـمی درمنشـور حسابرسـی داخلـی و مطـابق بـا مأموریدت

حسابرسیداخلی 1و موارد الزامی چارچوب رویههای حرفهای بدینالمللدی( 2شـامل اصـول بنیـادی ،3منشـور اخالقـی،4
استانداردها و تعریف حسابرسیداخلی 5تعریف شود) .مدیر حسابرسی داخلی باید بـهطـور دورهای منشـور حسابرسـی داخلـی را
بازنگری کند و آن را برای تصویب به مدیریت ارشد و هیئتمدیره ارائه کند.
تفسیر :منشور حسابرسی داخلی سندی رسمی است که هدف ،6اختیار7و مسئولیت 8فعالیت حسابرسیداخلی را تعریف میکند.
منشور حسابرسیداخلی؛ جایگاه فعالیت حسابرسی داخلی در سازمان ،شامل ماهیت رابطه گزارشگری کارکردی مدیر حسابرسی-
داخلی با هیئتمدیره ،اختیار دسترسی به سوابق ،کارکنان و داراییهای فیزیکـی مـرتبط بـا عملکـرد خـدمات و تعریـف دامنـه
فعالیتهای حسابرسی داخلی را تعیین مینماید .تصویب نهایی منشور حسابرسی داخلی با هیئتمدیره است.
3A.3111د ماهیت فعالیتهای اطمینانبخشی که به سازمان ارائه میشود ،باید درمنشور حسابرسی داخلـی تعریـف گـردد.
همچنین درصورتیکه اطمینانبخشی برای اشخاص برونسازمانی انجام میشود ،ماهیت این فعالیتهای اطمینـانبخشـی نیـز
باید در منشور حسابرسی داخلی تعریف گردد.
3C.3111د ماهیت فعالیتهای مشاورهای باید درمنشور حسابرسی داخلی تعریف گردد.
3131د شناسایی رهنمودهای الزامی درمنشور حسابرسی داخلی
ماهیت الزامی اصول بنیادی چارچوب رویههای حرفهای بینالمللی ،منشور اخالقی ،استانداردها و تعریف حسابرسیداخلـی بایـد
به وضوح در منشور حسابرسیداخلی عنوان گردد .مدیر اجرایی حسابرسی میبایست مأموریت حسابرسیداخلی و عناصر الزامـی
چارچوب رویههای حرفهای بینالمللی را برای مدیریت ارشد و هیئتمدیره تشریح نماید.
3311د استقالل 9و بیطرفی
در انجام فعالیت حسابرسی داخلی باید استقالل حفظشده و حسابرسان داخلی بیطرفی را رعایت کنند.
تفسیر :منظور از استقالل ،ایجاد شرایطی است که موجب میگردد حسابرس داخلی وظایف خود را به شکل بیطرفانـه و بـا
پرهیز از جانبداری انجام دهد .برای رسیدن به استقالل الزم است مدیر اجرایی حسابرسی وظایف حسابرسی خود را به شـکل
مؤثری انجام داده و ارتباط مستقیم و بدون محدودیت با مدیریت ارشد و هیئتمدیره داشتهباشد .این کار میتواند به کمک یک
رابطه گزارشگری دوطرفه انجام پذیرد .عواملی که استقالل حسابرسی داخلی را تهدید میکنند ،باید توسط شـخص حسـابرس
داخلی و درسطوح سازمانی ،کارکردی و شغلی مدیریت شوند .بیطرفی شیوه ذهنی غیر جانبدارانهای است که موجب میگـردد
1. Mission of Internal Audit
)2. International Professional Practices Framework (IPPF
3. Core Principles
4. Code of Ethics
5.The Definition of Internal Auditing
6. Purpose
7. Authority
8. Responsibility
9. Independence

بخش چهارم :چارچوب حسابرسی داخلی اثربخش 41 

حسابرسان داخلی کارهای خود را بهگونهای که باور دارند ،انجام دهند تا کیفیت کار حفظ شود .بیطرفی ،حسابرسان داخلـی را
ملزم میکند که قضاوتهای حرفهای خود را متکی به اشخاص دیگر نکنند .عواملی که بیطرفـی حسـابرس داخلـی را تهدیـد
میکند ،باید توسط شخص حسابرس داخلی و درسطوح سازمانی ،کارکردی و شغلی مدیریت شوند.
3331د استقالل سازمانی
مدیر اجرایی حسابرسی باید به سطحی از سازمان گزارش دهد که امکان ایفای مسئولیتهای فعالیت حسابرسی داخلی را میسر
میسازد .مدیر اجرایی حسابرسی ،باید حداقل سالی یکبار استقالل فعالیت حسابرسی داخلی را بـرای هیئـتمـدیره بـه اثبـات
برساند.
تفسیر :استقالل سازمانی زمانی بهطوری اثربخش تحقق مییابد که مدیر اجرایی حسابرسی به شکل کارکردی به هیئتمدیره
گزارش دهد .نمونههایی از گزارشگری کارکردی به هیئتمدیره که منتج به اجرای موارد زیر توسط هیئتمدیره میشود:
● تصویب منشور حسابرسی داخلی
● تصویب طرح کلی حسابرسی داخلی مبتنی برریسک
● تصویب برنامه منابع و بودجه حسابرسیداخلی
● پذیرش نحوه تعامل مدیر اجرایی حسابرسی با فعالیت حسابرسی داخلی در مورد طرحکلی حسابرسی و سایر موضوعات
● تصویب تصمیمات مربوط به تعیین یا برکناری مدیراجرایی حسابرسی
● تصویب پاداش مدیر اجرایی حسابرسی
● پرسشهای مناسب از مدیریت و مدیر اجرایی حسابرسی بهمنظور آگاهی از وجود محدودیت درمنابع یـا نامناسـب بـودن
دامنه کار
3A.3331د فعالیت حسابرسی داخلی باید از هرگونه دخالت درتعیین دامنه کار حسابرسی داخلی ،انجام کار و گزارش نتـایج،
مصون بماند و آزاد باشد .مدیر حسابرسیداخلی باید نسبت به افشای اینگونه دخالتهـا بـه هیئـتمـدیره اقـدام و ایشـان را از
پیامدهای آن آگاه سازد.
3333د تعامل مستقیم با هیئتمدیره
مدیرارشد حسابرسیداخلی باید ارتباطوتعامل مستقیمی با هیئتمدیره داشتهباشد.
3337د مسئولیتهای بیش از حسابرسیداخلی مدیر حسابرسیداخلی
در شرایطیکه مدیر حسابرسیداخلی مسئولیتها و نقشهایی فراتر ازآنچه درحسابرسیداخلی برعهدهدارد ،داشتهباشد و یا انتظار
رود که داشتهباشد ،الزم است تدابیری جبرانی اتخاذ گردد تا از بین رفتن استقالل و بیطرفی به حداقل برسد.
تفسیر :ممکن است از مدیر حسابرسیداخلی خواسته شود نقش و مسئولیتهای دیگری عالوه بر حسابرسیداخلـی ،همچـون
مسئولیت مدیریت ریسک و تطبیق قوانینومقررات را ایفا نماید .این نقش و مسئولیتها ممکن است سبب شود یا حتی اینگونه
بهنظررسد که سبب گردیده؛ استقالل سازمانی فعالیت حسابرسیداخلی و بیطرفی افراد آن مخدوش گردد و یا گردیـده اسـت.
تدابیر جبرانی آن دسته از عملیات نظارتی هستند ،که اغلب از سوی هیئتمدیره اجرا میشود ،بهمنظور مشخص کردن دالیل از
بین رفتن یا کاهش استقالل که میتواند شامل فعالیتهایی همچون ارزیابی دورهای خطوط گزارشگری و مسئولیتها و اجرای
فرآیندهای جایگزین جهت کسب اطمینان از مسئولیتهایی که عالوه بر حسابرسیداخلی ایفا میگردد.
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3371د بیطرفی فردی
حسابرسان داخلی باید نگرش بیطرفانه و بدون سوگیری داشته باشند و از تضاد منافع بپرهیزند.
تفسیر :تضاد منافع وضعیتی است که در آن منافع شخصی و حرفهای حسابرس داخلی که در وضعیت اطمینان قرار دارد باهم
مغایر میشوند .این مغایرت در منافع ممکن است انجام بیطرفانه مسئولیتهای حسـابرس داخلـی را مشـکل سـازد .حتـی در
شرایطی که هیچ عمل غیرحرفهای یا نادرستی صورت نپذیرفته باشد نیز ممکن است؛ تضاد منافع وجود داشته باشد .تضاد منافع
میتواند تصویری نامناسب از حسابرس داخلی ایجاد کند که موجب تضعیف اعتماد به وی ،فعالیت حسابرسـی داخلـی و حرفـه
گردد .تضاد منافع میتواند توانایی فرد را در انجام بیطرفانه وظایف و مسئولیتهایش کاهش دهد.
3311د نقض استقالل یا بیطرفی

در صورت نقض استقالل یا بیطرفی ،چه واقعی و چه ظاهری ،جزئیات آن باید به اطـالع سـطح مناسـبی از مـدیریت برسـد.
ماهیت این اطالعرسانی و افشا به نوع نقض بستگی دارد.
تفسیر :نقض استقالل سازمانی یا بیطرفی فردی میتواند تضاد منافع شخصی ،محدودیتها در دامنه کار ،محـدودیتهـا در
دسترسی به اسناد و مدارک ،کارکنان ،داراییها و منابع مانند منابعمالی را در برگیرد؛ اگرچه به این موارد محدود نمیشود .تعیین
سطح مناسبی از مدیریت که جزئیات نقض استقالل یا بیطرفـی بایـد بـه آن گـزارش شـود ،بـه انتظـارات مـدیریت ارشـد و
هیئتمدیره از فعالیت حسابرسی داخلی و مسئولیتهای مدیر ارشد حسابرسی داخلی ،آنطور که در منشـور حسابرسـی داخلـی
اشارهشده ،و نیز ماهیت نقض صورت گرفته ،بستگی دارد.
3A.3311د حسابرسان داخلی باید از ارزیابی عملیات مشخصی که قبالً مسئول آن بـودهانـد ،خـودداری کننـد .زمـانی کـه
حسابرس داخلی خدمات اطمینانبخشی را برای فعالیتی که سال گذشته خود مسـئول آن بـوده اسـت ،ارائـه مـیدهـد ،فـر
بیطرفی نقض میگردد.
7A.3311د خدمات اطمینانبخشی در مورد وظایفی که مدیر ارشد حسابرسی داخلی مسئولیت آنها را بر عهده داشته است،
باید توسط شخصی خارج از فعالیت حسابرسی داخلی ارائهشده و بر آن نظارت شود.
1A.3311د ارائه خدمات اطمینانبخشی از سوی حسابرسیداخلی زمانی که قبلتر خدمات مشـاورهای ارائـه گردیـده اسـت
بالمانع خواهد بود ،بهشرط آنکه ماهیت خدمات مشاورهای سبب از بین رفتن استقالل و بیطرفی نشده باشد و همچنین بـرای
تخصیص منابع خدمات جدید کلیه افراد بیطرفی خود را حفظ نمایند (از افرادی استفاده شود که این اطمینان وجود دارد نسبت
به آن کار بیطرف باشند).
3C.3311د حسابرسان داخلی میتوانند برای عملیاتی که قبالً مسئولیت آنها را به عهده داشتهاند ،خدمات مشاورهای ارائـه
کنند.
7C.3311د چنانچه با پذیرش خدمات مشاورهای ،استقالل یا بیطرفی حسابرسان داخلی بهطور بالقوه در معر خطر قـرار
گیرد ،موضوع باید پیش از پذیرش کار ،برای صاحبکار افشا شود.
3711د صالحیت و مراقبت حرفهای
کارهای حسابرسی داخلی باید باصالحیت و مراقبت حرفهای انجام گیرد.
3731د صالحیت
حسابرسان داخلی باید دانش ،مهارتها و سایر شایستگیهای الزم را برای انجام مسئولیتهای فـردی خـویش داشـته باشـند.
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فعالیت حسابرسی داخلی در مجموع باید دانش ،مهارتها و سایر شایستگیهای الزم را برای ایفای وظایفش در برگیرد یا آنها
را کسب کند.
تفسیر :صالحیت یک مفهوم جامعی است که به دانش ،مهارتها و سایر شایستگیهـای الزم کـه حسابرسـان داخلـی بـرای
ایفای مؤثر مسئولیتهای حرفهای خود به آن نیاز دارند ،اشاره دارد .این موضوع شامل کلیـه مالحظـات فعالیـتهـای جـاری،
روندها و مسائل اضطراری میباشد که امکان ارائه توصیههای مرتبط و صحیحی را فراهم مینماید .حسابرسان داخلی تشـویق
میشوند تا تبحر خود را بامعلومات و گواهیهای حرفهای نشان دهند مثل گواهینامه حسابرسان داخلی رسمی 1یا گواهینامـه
دیگری که توسط انجمن حسابرسان داخلی 2یا سایر سازمانهای حرفهای ذیصالح صادر میگردد.
3A.3731د چنانچه حسابرسان داخلی فاقد دانش ،مهارتها یا شایستگیهای الزم برای اجـرای تمـام یـا بخشـی از کارهـا
باشند ،مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید از مشاوران و دستیاران توانا و شایسته استفاده کند.
7A.3731د حسابرسان داخلی باید از دانش کافی برای ارزیابی ریسک تقلب و نیز روشی که این ریسک در سازمان مدیریت
میشود ،برخوردار باشند .اما انتظار نمیرود از خبرگی و تخصص فردی برخوردار باشند که مسئولیت اصلی وی ،کشف و بررسی
تقلب است.
1A.3731د حسابرسان داخلی بهمنظور انجام کارهای محوله باید از دانش کافی در مورد ریسکهـا و کنتـرلهـای کلیـدی
فناوری اطالعات و روشهای حسابرسی رایانهای موجود برخوردار باشند .بااینحال ،انتظـار نمـیرود همـه حسابرسـان داخلـی
بهاندازه مسئول اصلی حسابرسی فناوری اطالعات ،از این تخصص برخوردار باشند.
3C.3731د چنانچه کارکنان حسابرسی داخلی فاقد دانش ،مهارتها یا سایر شایستگیهای الزم برای اجرای تمام یا بخشی
از کارهای مشاورهای باشند ،مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید از حجم کارهای مشاورهای بکاهد یا از مشاوران و دستیاران توانا و
شایسته استفاده کند.
3771د مراقبت حرفهای
حسابرسان داخلی باید مراقبت و مهارتی را اعمال کننـد کـه بـهطـور منطقـی از یـک حسـابرس داخلـی توانـا و محافظـهکـار
انتظارمیرود .مراقبت حرفهای متضمن مصونیت از اشتباه نیست.
3A.3771د حسابرس داخلی باید مراقبت حرفهای را با توجه به موارد زیر اعمال کند:
● میزان کار الزم برای دستیابی به اهداف کار حسابرسی.
● پیچیدگی نسبی ،اهمیت نسبی یا اساسی موضوعاتی که در مورد آنها ،رویههای اطمینانبخشی اعمال میشود.
● کفایت و اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و فرآیندهای کنترلی.
● احتمال وقوع اشتباهات ،تقلب یا عدم رعایت قوانینومقررات بااهمیت.
● هزینههای اطمینانبخشی در مقایسه با منافع بالقوه حاصل از آن.
7A.3371د حسابرس داخلی در اعمال مراقبت حرفهای باید به کارگیری حسابرسی رایانهای و سایر روشهای تحلیل داده را
مدنظر قرار دهد.
7A.3771د حسابرس داخلی باید نسبت به ریسکهای بااهمیتی که میتواند بر اهداف ،عملیات یا منابع تأثیر بگذارد ،هوشیار
باشد .بااینحال ،رویههای اطمینانبخشی ،حتی هنگامیکه با مراقبت حرفهای اجرا مـیشـوند ،نمـیتواننـد بـه تنهـایی ضـامن
شناسایی تمام ریسکهای بااهمیت باشند.
1. Certified Internal Auditor
)2. The Institute of Internal Auditors (IIA
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3C.3771د حسابرس داخلی باید در خدمات مشاورهای ،مراقبت حرفهای را با توجه به موارد زیر اعمال کند:
● نیازها و انتظارات صاحبکار ،شامل ماهیت ،زمانبندی و گزارش نتایج کار.
● پیچیدگی نسبی و میزان کار الزم برای دستیابی به اهداف کار مشاورهای.
● هزینههای خدمات مشاورهای در مقایسه با منافع بالقوه حاصل از آن.
3711د بهبود حرفهای مستمر
حسابرسان داخلی باید دانش ،مهارتها و سایر شایستگیهای حرفهای خود را با بهبود حرفهای مستمر افزایش دهند.
3111د برنامه تضمین و بهبود کیفیت

1

مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید یک برنامه بهبود و تضمین کیفیت را تدوین کند که همه جنبههای فعالیت حسابرسی داخلی را
پوشش دهد.
تفسیر :برنامه بهبود و تضمین کیفیت برنامهای است که برای ارزیابی میزان تطابق فعالیت حسابرسیداخلی بـا اسـتانداردها و
نیز ارزیابی رعایت آیین رفتاری حرفهای توسط حسابرسان داخلی ،طراحی گردیده است .این برنامه همچنین کارایی و اثربخشی
فعالیت حسابرسیداخلی را ارزیابی نموده و فرصتهایی برای بهبود آن ارائه میکند .مدیراجرایی حسابرسی میبایسـت نظـارت
هیئتمدیره را در برنامه بهبود و تضمین کیفیت تقویت کند.
3131د الزامات برنامه بهبود و تضمین کیفیت
برنامه بهبود و تضمین کیفیت باید شامل ارزیابیهای درونسازمانی و برونسازمانی باشد.
3133د ارزیابی درونسازمانی

2

ارزیابی درونسازمانی باید شامل موارد زیر باشد:
● نظارت مستمر بر عملکرد فعالیت حسابرسی داخلی.
● بررسیهای ادواری با خودارزیابی یا به کمک سایر اشخاص درونسازمانی که دانش کافی درباره فعالیت حسابرسی داخلی
دارند.
تفسیر :نظارت مستمر مجموعهای یکپارچه از سرپرستی روزانه ،بررسی و انـدازهگیـری فعالیـت حسابرسـی داخلـی را شـامل
میشود .نظارت مستمر؛ آمیزهای است از سیاستها و رویههای معمول که برای مدیریت فعالیت حسابرسی داخلی به کار میرود
و فرآیندها ،ابزار و اطالعاتی که برای ارزیابی مطابقت با آیین رفتـار حرفـهای و اسـتانداردها الزم اسـت را بـه کـار مـیگیـرد.
بررسیهای دورهای ،ارزیابیهایی هستند که بهمنظور بررسی مطابقت با آیین رفتار حرفهای و استانداردها انجام میشوند .دانش
کافی در مورد روش های حسابرسیداخلی بدین معنی است که حداقل شناختی دربـاره همـه اجـزای “چدارچوب روشهدای
حرفهای بینالمللی” وجود داشته باشد.
3137د ارزیابی برونسازمانی

3

ارزیابیهای برونسازمانی باید حداقل هر  2سال یکبار توسط یک فرد یا گروه ارزیاب مستقل و صالحیتدار برونسازمانی اجرا
1. Quality Assurance and Improvement Program
2. Internal Assessments
3. External Assessments
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شود .مدیرارشدحسابرسی داخلی باید در موارد زیر با هیئتمدیره مذاکره کند:
● میزان نیاز بهدفعات ارزیابیهای برونسازمانی
● صالحیتها و استقالل فرد یا گروه ارزیاب برونسازمانی شامل هرگونه تضاد منافع بالقوه
تفسیر :ارزیابی برونسازمانی ممکن است از طریق برونسپاری کامل یا خودارزیابی از طریق تائیـد ارزیـاب مسـتقل صـورت
پذیرد .نتیجه ارزیابی ارزیاب برونسازمانی ،باید دربرگیرنده این موضوع باشد که استانداردها و منشور اخالقی رعایت شده است.
همچنین نتیجه ارزیابی برونسازمانی میتواند شامل نکاتی در خصوص عملیات و استراتژی باشـد .هـر فـرد یـا گـروه ارزیـاب
صالحیتدار در دو حوزه صالحیت دارد :کار حرفهای حسابرسی داخلی و فرآیند ارزیابی برونسـازمانی .صـالحیت مـیتوانـد بـا
ترکیب تجربهوآموزش نظری احراز گردد .تجربه کسبشده در سازمانهایی با اندازه ،پیچیـدگی ،صـنعت و مـوارد فنـی مشـابه،
ارزش باالتری نسبت به سایر تجربهها دارد .در مورد گروه ارزیابی الزم نیست همه اعضای آن ،صالحیت کامـل را دارا باشـند،
بلکه کل گروه مدنظر است و باید صالحیت داشته باشد.
در تعیین اینکه آیا فرد یا گروه ارزیاب از صالحیت کافی برخوردار است یا خیـر ،مـدیر ارشـد حسابرسـی داخلـی قضـاوت
حرفهای خود را به کار میگیرد .استقالل فرد یا گروه ارزیاب بدین معنی است که هیچ تضاد منافع ظاهری یا واقعـی نداشـته و
تحت کنترل کامل یا بخشی از سازمانی نباشد که فعالیت حسابرسـیداخلـی در آن انجـام مـیگیـرد .مـدیر حسابرسـیداخلـی
میبایست هیئتمدیره را نسبت به نظارت بر ارزیابی برونسازمانی برای کاهش هرگونه تضاد منافع احتمالی تشویق نماید.
3171د گزارشگری برنامه بهبود و تضمین کیفیت
مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید نتایج برنامه بهبود و تضمین کیفیت را به مدیریت ارشد و هیئتمدیره اطالع دهد .بدین منظور
میبایست موارد زیر افشا شود:
● دامنه و تناوب ارزیابیهای داخلی و برونسازمانی
● صالحیت و استقالل ارزیابان و یا گروه ارزیابان و مالحظات مربوط به تضاد منافع احتمالی
● اظهارنظر ارزیابان
● برنامه اقدام برای اصالحات
تفسیر :شکل و زمانبندی ارائه نتایج برنامه بهبود و تضمین کیفیت از طریق مذاکره با مدیریت ارشد و هیئتمدیره تعیینشده
و با وظایف فعالیت حسابرسیداخلی و مدیرارشدحسابرسی داخلی که در منشور حسابرسیداخلی به آن اشارهشده است ،مطابقـت
داده میشود .نتایج حاصل از ارزیابیهای ادواری درونسازمانی و بـرونسـازمانی باهـدف مطابقـت بـا آیـین رفتـار حرفـهای و
استانداردها همزمان با تکمیل چنین ارزیابیهایی ارائه میگردد و نتایج حاصل از نظارت مسـتمر ،حـداقل سـالی یـکبـار ارائـه
میشود .نتایج دربرگیرنده میزان تطابق ازنظر فرد یا گروه ارزیابی است.
3173د استفاده از عبارت “با رعایت استانداردهای بینالمللی حسابرسیداخلی حرفهای انجامشده است”
بیان این مطلب که فعالیت حسابرسی داخلی منطبق با چارچوب رویههای حرفهای بینالمللی میباشد تنها زمانی مناسب اسـت
که نتایج برنامه بهبود و تضمین کیفیت مؤید این مطلب باشد.
تفسیر :فعالیت حسابرسیداخلی زمانی با استانداردها و منشور اخالقی انطباق دارد که اهداف اشارهشده را محقق سـازد .نتـایج
برنامه بهبود و تضمین کیفیت ارزیابیهای درونسازمانی و برونسازمانی را در برمیگیرد .تمام فعالیتهای حسابرسـی داخلـی،
نتایج ارزیابیهای درونسازمانی را شامل میشوند .درواقع ،فعالیتهای حسابرسی داخلـی حـداقل هـر  2سـال یـکبـار ،نتـایج
ارزیابیهای برونسازمانی را نیز شامل میشوند.
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3177د افشای عدم رعایت
زمانی که عدم رعایت آیین رفتار حرفهای و استانداردها بر دامنه یا عملیات کلی فعالیت حسابرسی داخلـی تـأثیر بگـذارد ،مـدیر
ارشد حسابرسی داخلی باید عدم رعایت و اثر آن را برای مدیریت ارشد و هیئتمدیره افشا نماید.
استانداردهای عملکرد
7111د مدیریت فعالیت حسابرسی داخلی

1

مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید فعالیت حسابرسی داخلی را بهگونهای اثربخش مدیریت کند تا اطمینان حاصل شود حسابرسی
داخلی برای سازمان ،ارزش افزایی میکند.
تفسیر :فعالیت حسابرسی داخلی زمانی بهگونهای اثربخش مدیریت میشود که:
● به هدف و مسئولیتی که در منشور حسابرسیداخلی اشارهشده است ،دستیابد.
● با استانداردها مطابقت داشته باشد.
● کلیه افراد آیین رفتار حرفهای و استانداردها را رعایت کنند.
● موارد اضطرار و رویهها که در سازمان مؤثر است را در برگیرد.
فعالیت حسابرسی داخلی زمانی برای سازمان و ذینفعانش ارزش میآفریند که استراتژیها ،اهداف و ریسـکهـا را در نظـر
بگیرد و تالش نماید راهکارهایی جهت بهبود فرآیندهای راهبری شرکتی ،مدیریت ریسک و کنترل پیشنهاد نماید و با رعایـت
بیطرفی نسبت به موضوعات مطرحشده خدمات اطمینانبخشی ارائه کند.
7131د برنامهریزی

2

مدیر ارشد حسابرسی داخلی بهمنظور تعیین اولویتهای فعالیت حسابرسی داخلی مطابق با اهداف سـازمانی بایـد برنامـهریـزی
مبتنی بر ریسک انجام دهد.
تفسیر :مدیر ارشد حسابرسی داخلی ،بهمنظور ایجاد برنامهریزی مبتنی بر ریسک با مـدیریت ارشـد و هیئـتمـدیره مشـورت
میکند و درک مناسبی از استراتژی سازمان ،اهداف کلیدی کسبوکار ،ریسکهای مرتبط با آنها و فرایندهای مدیریت ریسک
به دست میآورد .مدیر اجرایی حسابرسی در پاسخ به هرگونه تغییرات در کسبوکار سازمان ،ریسـکهـا ،عملیـات ،برنامـههـا،
سیستمها و کنترلها الزم است در صورت لزوم نسبت به بازبینی و تعدیل برنامهریزی اقدام نماید.
3A.7131د طرح کلی حسابرسی داخلی باید مبتنی بر ارزیابی ریسک مستندی باشد که حداقل سالی یکبار صورت پـذیرد.
در این فرآیند باید نظرات مدیریت ارشد و هیئتمدیره لحاظ شود.
7A.7131د مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید انتظارات مدیریت ارشد ،هیئتمدیره و دیگر ذینفعان را در مورد اظهارنظرهـای
حسابرسی داخلی و دیگر نتیجهگیریها ،شناسایی و لحاظ کند.
3C.7131د مدیر ارشد حسابرسی داخلی میبایست پذیرش کارهای مشاورهای را با توجه به توان بالقوه ایـن خـدمات بـرای
بهبود مدیریت ریسک ،ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان در نظر بگیرد .کارهای پذیرفتهشده باید در برنامه حسابرسی داخلی
گنجانده شوند.

1. Managing the Internal Audit Activity
2. Planning
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7171د اطالعرسانی 1و تصویب

2

مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید طرح کلی فعالیت حسابرسی داخلی و منابع موردنیاز شامل تغییرات میاندورهای بااهمیت را بـا
مدیریت ارشد و هیئتمدیره برای بررسی و تصویب در میان بگذارد .همچنین مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید تأثیر محدودیت
در منابع را اطالعرسانی نماید.
7111د مدیریت منابع

3

مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید اطمینان دهد که منابع حسابرسی داخلی مناسب و کافی هستند و با اثربخشی برای دستیابی به
طرح کلی مصوب به کار گرفتهشدهاند.
تفسیر :مناسب بودن به آمیزه دانش ،مهارتها و دیگر شایستگیهای الزم برای اجرای برنامه و کافی بودن نیز بـه مقـدار
منابع الزم برای تکمیل برنامه اشاره دارد .زمانی منابع به شکلی اثربخش به کار گرفته میشوند که موجب تحقق بهینه برنامـه
مصوب گردند.
7141د سیاستها 4و رویهها

5

مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید سیاستها و رویههایی را برای هدایت فعالیت حسابرسی داخلی وضع کند.
تفسیر :شکل و محتوای سیاستها و رویهها بستگی بهاندازه و ساختار فعالیت حسابرسی داخلی و پیچیدگی کار دارد.
7131د هماهنگی 6و قابلیت اتکا

7

مدیر اجرایی حسابرسی ضمن همکاری با سایر ارائهدهندگان خدمات اطمینانبخشی و مشاورهای داخلی و خارجی ،مـیبایسـت
اطالعات را به اشتراک گذارد ،فعالیتها را هماهنگ کرده و اتکا بـه کـار آنهـا را درنظربگیـرد تـا پوشـش مناسـب و حـداقل
دوبارهکاری را تضمین نماید.
تفسیر :در فعالیتهای مربوط به هماهنگی ،مـدیر اجرایـی حسابرسـی ممکـن اسـت بـه کـار سـایر ارائـهدهنـدگان خـدمات
اطمینانبخش و مشاورهای اتکا نماید .بـدین منظـور الزم اسـت فرآینـدی پویـا برمبنـای قابلیـت اتکـا تـدوین گـردد و مـدیر
حسابرسیداخلی باید صالحیت ،بیطرفی و مراقبت حرفهای ارائهدهندگان خدمات اطمینانبخشی و مشاورهای را در نظرگیرنـد.
مدیر اجرایی حسابرسی همچنین الزم است درک واضح و روشنی از دامنهکار ،اهداف و نتایج حاصله از کار سایر ارائـهدهنـدگان
خدمات اطمینانبخشی و مشاورهای را داشته باشد .در صورت اتکا به کار افراد پـیشگفتـه ،مـدیر حسابرسـیداخلـی همچنـان
مسئولیت نهایی کلیه اقداماتی که اطمینان دهد نتایج الزم مرتبط با فعالیت حسابرسیداخلی حاصل مـیشـود را برعهـدهدارد و
نسبت به آن پاسخگو است.
7161د گزارش به هیئتمدیره و مدیریت ارشد
مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید به شکل دورهای در مورد هدف ،اختیار ،مسئولیت و عملکرد در برنامه فعالیت حسابرسی داخلی
1. Communication
2. Approval
3. Resource Management
4. Policies
5. Procedures
6. Coordination
7. Reliance
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و انطباق با استانداردها و منشور اخالقی به هیئتمدیره و مدیریت ارشد گزارش دهد .همچنین این گزارشگری باید دربرگیرنـده
ریسکهای بااهمیت و موضوعات کنترل شامل ریسکهای تقلب ،موارد نظام راهبری و دیگر مـوارد الزم کـه بایـد موردتوجـه
مدیریت ارشد و هیئتمدیره قرار گیرد ،باشد.
تفسیر :تعداد و محتوای گزارشگری از طریق تعامل و هماهنگی مدیر حسابرسیداخلی ،مدیریت ارشد و هیئـتمـدیره تعیـین
میشود .تناوب و محتوای گزارشگری به اهمیت اطالعاتی که اطالعرسانی میشود و نیز ضرورت اقدامات مرتبطی کـه توسـط
مدیریت ارشد و/یا هیئتمدیره اتخاذ میشود ،بستگی دارد .اطالعرسانی و گزارش مدیر اجرایی حسابرسی به مـدیریت ارشـد و
هیئتمدیره باید اطالعات درباره موارد زیر را در برگیرد:
● منشور حسابرسی
● استقالل فعالیت حسابرسیداخلی
● برنامهحسابرسی و میزان پیشرفت برنامه
● منابع موردنیاز
● نتایج حاصل از فعالیت حسابرسیداخلی
● انطباق با استانداردها و منشور اخالقی و برنامه اجرایی برای نیل به انطباق با آن
● پاسخ مدیریت به ریسکهایی که ممکن است ازنظر مدیرحسابرسیداخلی برای سازمان غیرقابلقبول باشد.
این موارد و سایر الزامات اطالعرسانی مدیر اجرایی حسابرسی در قالب استانداردها اشارهشده است.
7121د ارائهکننده خدمات برونسازمانی و مسئولیت سازمانی برای حسابرسی داخلی
هنگامیکه فعالیت حسابرسی داخلی توسط یک شخص برونسازمانی ارائه میشود ،این شخص باید به سازمان اطالع دهد کـه
مسئولیت فعالیت حسابرسی داخلی بهصورت اثربخش با سازمان است.
تفسیر :این مسئولیت از طریق برنامه تضمین و بهبود کیفیت که مطابقت بـا آیـین رفتـار حرفـهای و اسـتانداردها را ارزیـابی
میکند ،نشان داده میشود.
7311د ماهیت کار

فعالیت حسابرسیداخلی باید فرآیندهای نظام راهبری سازمان ،مدیریت ریسک و کنتـرل را بالاسـتفاده از رویکـردی روشـمند،
منظم و مبتنی بر ریسک ارزیابی نموده و در بهبود آنها مشارکت داشته باشد .اعتبار و ارزش حسابرسیداخلی زمـانی مشـخص
میشود که حسابرسان نقش فعال و مؤثری از خود نشـان داده و ارزیـابیهـای آنـان بینشـی جدیـد ارائـه کنـد و آثـار آتـی را
درنظربگیرد.
7331د نظام راهبری

فعالیت حسابرسی داخلی باید نسبت به ارزیابی و ارائه پیشنهادها جهت بهبود فرآیندهای نظام راهبری سازمان اقدام نماید برای:
● اتخاذ تصمیمات استراتژیک و عملیاتی.
● نظارت برمداریت ریسک و کنترل.
● ترویج اصول اخالقی و ارزشهای شایسته در سازمان.
● اطمینان از مدیریت عملکرد سازمانی اثربخش و پاسخگویی.
● تعامل اطالعات مربوط به ریسک و کنترل به بخشهای مناسب در سازمان.
● هماهنگی فعالیتها و در اختیار گذاردن اطالعات بین هیئتمدیره ،حسابرسان داخلـی و خـارجی ،سـایر ارائـهدهنـدگان
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خدمات اطمینانبخشی و مدیریت.
3A.7331د فعالیت حسابرسی داخلی باید طراحی ،اجرا و اثربخشی اهداف ،برنامهها و فعالیتهای مرتبط با اصـول اخالقـی
سازمان را ارزیابی کند.
7A.7331د فعالیت حسابرسی داخلی باید ارزیابی کنـد کـه آیـا نظـام راهبـری فنـاوری اطالعـات در سـازمان از اهـداف و
راهبردهای سازمان پشتیبانی میکند.
7371د مدیریت ریسک
فعالیت حسابرسی داخلی باید اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک را ارزیابی کند و در بهبود آنها مشارکت نماید.
تفسیر :تعیین اینکه آیا فرآیندهای مدیریت ریسک اثربخش هستند یا خیر ،موضوعی قضاوتی اسـت و از ارزیـابی حسـابرس
داخلی نسبت به موضوعات زیر ناشی میشود:
● اهداف سازمانی همسو با رسالت و مأموریت سازمان هستند و از آن پشتیبانی میکنند.
● ریسکهای بااهمیت شناسایی و ارزیابی میشوند.
● پاسخهای ریسک مناسب انتخابشده که ریسکها را بااشتهای ریسک سازمان همسو میکنند.
● اطالعات مرتبط با ریسک تهیهشده و بهطور بهنگام در سراسر سازمان اطالعرسـانی مـیشـود تـا کارکنـان ،مـدیریت و
هیئتمدیره را جهت ایفای مسئولیتهایشان توانا سازد.
فعالیت حسابرسی داخلی ممکن است اطالعات پشتیبان این ارزیابیها را همزمان با کارهای دیگر گردآوری نماید .نتایج این
کارها ،هنگامیکه با کارهای دیگر بررسی شورد ،درکی از فرآیندهای مدیریت ریسک سازمان و اثربخشی آنها فراهم میآورد.
فرآیندهای مدیریت ریسک از طریق فعالیتهای مدیریتی مستمر ،ارزیابیهای جداگانه یا اردوی آنها نظارت میشود.
3A.7371د فعالیت حسابرسی داخلی بیاید آثار ریسکهای مربوط به نظام راهبری ،عملیات و سیستمهای اطالعاتی سازمان
را با توجه به موارد زیر ارزیابی کند:
● دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان
● اتکاپذیری و صحت اطالعات عملیاتی و مالی
● اثربخشی و کارایی عملیات و برنامهها
● حفاظت از داراییها
● رعایت قوانین ،مقررات ،سیاستها ،رویهها و قراردادها.
7A.7371د فعالیت حسابرسی داخلی باید احتمال رخداد تقلب و چگونگی مدیریت ریسک تقلب توسـط سـازمان را ارزیـابی
کند.
3C.7371د در خالل کارهای مشاوره ،حسابرسان داخلی باید به ریسکهای مرتبط بیا اهداف هر کار مشاورهای توجه کنند و
نسبت به وجود سایر ریسکهای مهم حساس باشند.
7C.7371د حسابرسان داخلی باید دانش بهدسـتآمـده از کارهـای مشـاورهای در مـورد ریسـکهـا را در ارزیـابی خـود از
فرآیندهای مدیریت ریسک سازمان بهکارگیرند.
1C.7371د حسابرسان داخلی هنگام کمک به مدیریت در ایجاد و بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک ،باید از پذیرش هرگونه
مسئولیت مدیریت با انجام مدیریت ریسک واقعی خودداری کنند.
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7311د کنترل
فعالیت حسابرسی داخلی بیاید سازمان را در برقراری و حفظ کنترل های اثربخش از طریق ارزیابی اثربخشی و کـارایی آنهـا و
ترویج بهبود مستمر یاری رساند.
3A.7311د فعالیت حسابرسی داخلی باید کفایت و اثربخشی کنترلها را درواکنش به ریسکهای نظام راهبـری ،عملیـات و
سیستمهای اطالعاتی سازمان در ارتباط با موارد زیر ارزیابی کند:
● دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان
● اتکاپذیری و صحت اطالعات مالی و عملیاتی
● اثربخشی و کارایی عملیات و برنامهها
● حفاظت از داراییها
● رعایت قوانین ،مقررات ،سیاستها ،رویهها و قراردادها.
3C.7311د حسابرسان داخلی باید دانش کسبشده از خدمات مشاورهای در مـورد کنتـرلهـا را بـرای ارزیـابی فرآینـدهای
کنترلی سازمان بکار گیرند.
7711د برنامهریزی کار
حسابرسان داخلی باید برنامهای را برای هر کار ،شامل اهداف ،دامنه ،زمانبندی و تخصیص منابع ،تدوین و مستند کنند .در این
برنامه؛ باید استراتژیها ،اهداف و ریسکهای سازمان مرتبط باکار موردنظر لحاظ شده باشد.
7713د مالحظات برنامهریزی
حسابرسان داخلی در برنامهریزی کارها باید موارد زیر را درنظربگیرند:
● بازبینیشدن استراتژیها و اهداف فعالیت و ابزارهایی که با آن عملکرد فعالیت کنترل میشود.
● ریسکهای بااهمیت مربوط به اهداف ،منابع و عملیات فعالیت و ابزارهایی که بیا آنها تأثیر بالقوه ریسکها در سـطحی
قابلپذیرش حفظ میشود.
● کفایت و اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل فعالیت در مقایسه با یک چارچوب یا مدل مرتبط،
● فرصتهای ایجاد بهبود بااهمیت در فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل فعالیت.
3A.7713د حسابرسان داخلی هنگام برنامهریزی یک کار برای اشخاص برونسـازمانی بایـد تفـاهمنامـهای را در مـورد
اهداف ،دامنه ،مسئولیتهای طرفین و دیگر انتظارات شامل محدودیت در انتشار نتایج کار و دسترسی به مدارک و مستندات کار
تنظیم نماید.
3C.7713د حسابرسان داخلی باید تفاهم مستندی را بیـا صـاحبکـاران کـارهـای مشـاورهای در مـورد اهـداف ،دامنـه،
مسئولیتهای طرفین و دیگر انتظارات صاحبکاران تنظیم نمایند .برای کارهای بااهمیت ،این تفاهم باید مستند شود.
7731د اهداف کار
اهداف هر کار باید مشخص شود.
3A.7731د حسابرسان داخلی باید یک ارزیابی اولیه از ریسکهای مربوط به فعالیت مورد بررسی خود به عملآورند .اهداف
کار باید نتایج این ارزیابی را منعکس کند.
7A.7731د حسابرسان داخلی باید احتمال اشتباهات ،تقلب ،عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر نارساییهـای بااهمیـت را
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هنگام تدوین اهداف کار درنظربگیرند.
1A.7731د برای ارزیابی نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترلها الزم است معیارهای کافی وجود داشته باشد .حسابرسان
داخلی باید تعیین کنند که مدیریت و/یا هیئتمدیره تا چه حد معیارهای کافی ایجاد کردهاند تا مشخص شود آیا اهداف و مقاصد
به تحققیافتهاند .اگر معیارها کافی باشند ،حسابرسان داخلی باید از این معیارها در ارزیابی خود استفاده کنند .اگر معیارها ناکافی
باشند ،حسابرسان داخلی باید معیارهای ارزیابی مناسب را از طریق مذاکره با مدیریت و/یا هیئتمدیره شناسایی نمایند.
تفسیر :انواع معیارها شامل موارد زیر میشود:
● داخلی (برای مثال سیاستها و دستورالعملهای سازمان).
● خارجی (برای مثال قوانین و مقرراتی که توسط نهادهای قانونگذار وضع میشود).
● رهنمودهای کاربردی ( برای مثال رهنمودهای صنعت و حرفهای).
3C.7731د اهداف کارهای مشاورهای باید تا آنجایی به فرآیندهای نظام راهبری ،مـدیریت ریسـک و کنتـرل بپردازنـد کـه
موردتوافق صاحبکار است.
7C.7731د اهداف کارهای مشاورهای باید باارزشها ،راهبردها و اهداف سازمان سازگار باشد.
7771د دامنه کار
دامنه کار تعیینشده باید برای دستیابی به اهداف کار کافی باشد.
3A.7771د دامنه کار باید دربرگیرنده مالحظات سیستمها ،اسناد و مدارک ،کارکنان و داراییهای فیزیکی شامل اموال تحت
کنترل اشخاص ثالث مربوط به کار باشد.
7A.7771د چنانچه در طول یک کار اطمینانبخشی ،فرصتهای مشاورهای بااهمیت پیش آید ،بایستی تفاهمنامهای خاص،
در مورد اهداف ،دامنه ،مسئولیتهای مربوطه و سایر انتظارات تنظیم شود و نتایج کار مشاوره مطابق با استانداردهای مشاورهای
اطالعرسانی شود.
3C.7771د حسابرسان داخلی هنگام انجام کارهای مشاورهای باید اطمینان دهند که دامنه کار بـرای دسـتیابی بـه اهـداف
توافق شده کفایت میکند .چنانچه حسابرسان داخلی ضـمن کـار تردیـدهایی در مـورد دامنـه کـار داشـته باشـند ،بایـد بـرای
تصمیمگیری در مورد ادامه کار بیا صاحبکار درباره این تردیدها مذاکره کنند.
7C.7771د حسابرسان داخلی باید طی انجام کارهای مشاورهای ،کنترلهای مطابق بیا اهداف کار را عنوان کنند و نسبت به
موارد کنترلی بااهمیت هوشیار باشند.
7711د تخصیص منابع کار
حسابرسان داخلی باید منابع مناسب و کافی را برای دستیابی به اهداف کار که مبتنی بر ارزیابی از ماهیت و پیچیدگی هر کـار،
محدودیت زمانی و منابع در دسترس میباشد ،تعیین کنند.
تفسیر :واژه "مناسب" به ترکیبی از دانش ،مهارت و سایر صالحیتهایی اشاره دارد که برای اجرای کار حسابرسیداخلی الزم
است .واژه "کافی" به مقداری از منابع اشاره دارد که الزم است با مراقبت حرفهای برای به سرانجام رساندن کار تأمین شود.
7741د برنامه کار
حسابرسان داخلی باید برای دستیابی به اهداف ،برنامههای کاری تدوین و مستند نمایند.
3A.7741د برنامههای کاری باید شامل رویههایی برای شناسایی ،تحلیل ،ارزیابی و مستندسازی اطالعات ضمن کار باشند.
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برنامههای کاری بیاید پیش از اجرا تصویر شوند و هرگونه تعدیالت الزم باید فوراً تصویب شود.
3C.7741د درکارهای مشاورهای ،شکل و مضمون برنامههای کاری ممکن است بسته به ماهیت کار متفاوت باشد.
7111د اجرای کار
حسابرسان داخلی باید بهمنظور تحقق اهداف کار ،اطالعات کافی را شناسایی ،تجزیهوتحلیل ،ارزیابی و مستند نمایند.
7131د شناسایی اطالعات
حسابرسان داخلی باید جهت تحقق اهداف کار ،اطالعات کافی ،اتکاپذیر ،مربوط و مفید را شناسایی نمایند.
تفسیر :منظور از کافی بودن اطالعات این است که اطالعات واقعی ،کافی و قانعکننده باشد به طـوریکـه فـردی محتـاط و
آگاه با استفاده از این اطالعات به همان نتایجی دست یابد که حسـابرس یافتـه اسـت .منظـور از اطالعـات اتکاپـذیر بهتـرین
اطالعات قابلدسترسی است که با استفاده از روشهای کاری مناسب کسب شـود .اطالعـات مربـوط اطالعـاتی اسـت کـه از
مشاهدات عینی و پیشنهادهای کار پشتیبانی نموده و مطابق با اهداف کار باشد .اطالعات مفید به سازمان کمـک مـیکنـد تـا
اهدافش را محقق سازد.
7171د تحلیل و ارزیابی
حسابرسان داخلی باید تحلیل و ارزیابیهای مناسب را مبنای نتیجهگیریها و عواقب کار قرار دهند.
7111د مستندسازی اطالعات
حسابرسان داخلی باید اطالعات کافی ،قابلاتکا ،مربوط و مفید را برای پشتیبانی از نتیجهگیریها و نتایج کار مستند کنند.
3A.7111د مدیر اجرایی حسابرسی باید دسترسی به مدارک کار را کنترل کند .مدیر ارشـد حسابرسـی بایـد در مـوارد لـزوم
مصوبه مدیریت ارشد و/یا مشاور حقوقی را پیش از انتشار چنین مدارکی برای اشخاص برونسازمانی کسب نماید.
7A.7111د مدیر اجرایی حسابرسی باید الزامات نگهداری مدارک کارها را ،صرفنظر از محیطی که هـر مـدرک نگهـداری
میشود ،تدوین کند .این الزامات نگهـداری باید منطبق با رهنمودهای سازمان و هرگونه مقررات مربوط یا سایر الزامات باشد.
3C.7111د مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید سیاستهای حفاظت و نگهداری مدارک کارهای مشاورهای و همچنین انتشـار
آنها برای اشخاص درونسازمانی و برونسازمانی را تدوین نماید .این سیاستها باید منطبق با رهنمودهـا و هرگونـه مقـررات
مربوط یا سایر الزامات سازمان باشد.
7141د سرپرستی کار
کارها باید به نحو صحیح سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل گردد که اهداف تحقق مییابند ،کیفیت مطلوب حاصل میشـود و
کارکنان حسابرسی داخلی پیشرفت میکنند.
تفسیر :میزان نظارت الزم بستگی به صالحیت و تجربه حسابرسان داخلی و پیچیدگی کار دارد .مسئولیت نهایی سرپرستی کار
با مدیر ارشد حسابرسی داخلی است ،صرفنظر از اینکه کار توسط حسابرسی داخلی یا حسابرسان داخلی انجـام شـود ،ممکـن
است بازبینی به اعضای باتجربه در فعالیت حسابرسی داخلی تفویض شود .شـواهد کـافی سرپرسـتی مستندسـازی و نگهـداری
میگردد.
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7411د اطالعرسانی نتایج
حسابرسان داخلی باید نتایج کارها را اطالعرسانی کنند.
7431د معیارهای اطالعرسانی
اطالعرسانیها باید شامل اهداف و دامنه و نتایج کار باشد.
3A.7431د اطالعرسانی نهایی نتایج کار باید شامل نتایج و پیشنهادها کاربردی و/یا برنامههای انجام آن باشـد .در هرکجـا
که الزم بود اظهارنظر حسابرسیداخلی میبایست ارائه شود .یک اظهارنظر باید دربرگیرنده انتظارات مدیریت ارشد ،هیئتمدیره
و دیگر ذینفعان بوده و باید با اطالعات کافی ،اتکاپذیر ،مربوط و مفید پشتیبانی شود.
تفسیر :اظهارنظرها در سطح کار ممکن است رتبهبندیها ،نتیجهگیریها یا دیگر توصیفات نتایج باشد .چنـین کـاری ممکـن
است در ارتباط با کنترلهایی پیرامون فرآیند ریسک یا یک بخش واحد تجاری خاص باشد .اتخاذ چنین اظهارنظرهایی مستلزم
توجه به نتایج کار و سطح اهمیتشان است.
7A.7431د حسابرسان داخلی در اطالعرسانی کار به اذعان عملکرد رضایتبخش تشویق میشوند.
1A.7431د هنگام انتشار نتایج کار به اشخاص برونسازمانی ،اطالعرسانی باید با توجه به محدودیتهای موجود در توزیع و
استفاده از نتایج صورت گیرد.
 3C.7431د اطالعرسانی پیشرفت کار مشاوره و نتایج آن به لحاظ شکل و محتوا نسبت به ماهیت کار و نیازهای صاحبکار
متفاوت خواهد بود.
7471د کیفیت اطالعرسانیها
اطالعرسانیها باید صحیح ،بیطرف ،واضح ،مختصر ،سازنده ،کامل و بهنگام باشد.
تفسیر :اطالعرسانیهای صحیح عاری از اشتباهات و تحریفات بوده و مطابق با واقعیتها است .اطالعرسانیهـای بـیطـرف
منصفانه ،عادالنه و غیر جانبدارانه بوده و دربرگیرنده ارزیابیهای منصفانه و همهجانبه از همه واقعیتها و شرایط مربوط است.
اطالعرسانیهای واضح بهآسانی قابلدرک و منطقی بوده و ازلحاظ فنی مشکل نبوده و همه اطالعات مهـم و مربـوط را ارائـه
میکند .اطالعرسانیهای مختصر به نکات مهم اشاره نموده و از دستکاریهای بیمورد ،جزئیات کماهمیت ،تکـرار مطالـب و
گزافهگویی دوری میکنند .اطالعرسانیهای سازنده برای صاحبکار سازمان مفید بوده و منجر بـه بهبودهـای الزم مـیگـردد.
اطالعرسانیهای کامل همه اطالعات الزم را برای شنونده موردنظر در برمیگیرد و شامل همه اطالعات و مشـاهدات مربـوط
جهت پشتیبانی از نتایج و پیشنهادها میباشد .اطالعرسانیهای بهنگام سر فرصت و مناسب ،بسته به اهمیت موضوع بوده ،و به
مدیریت اجازه میدهد اقدامات اصالحی و مناسب اتخاذ کند.
7473د اشتباهات و از قلم افتادگیها
چنانچه اطالعرسانی نهایی دربرگیرنده یک اشتباه یا ازقلمافتادگی بااهمیت باشد ،مدیر ارشد حسابرسی داخلـی بایـد اطالعـات
تصحیحشده را به اطالع تمام اشخاصی برساند که اطالعرسانی اولیه را دریافت کردهاند.
7411د استفاده از عبارت “مطابق با استانداردهای بینالمللی حرفهای حسابرسیداخلی انجامشده است” بیان ایـن
مطلب که کار حسابرسان داخلی “مطابق با استانداردهای بینالمللی حرفهای حسابرسیداخلـی انجـامشـده اسـت” تنهـا زمـانی
صحیح است که این امر توسط نتایج برنامه بهبود و تضمین کیفیت پشتیبانی شود.
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7413د افشای موارد عدم رعایت
هنگامیکه عدم رعایت آیین رفتار حرفهای یا استانداردها بر یک کار خاص تأثیر دارد ،در اطالعرسانی نتایج آن باید موارد زیـر
افشا شود:
● اصل(ها) یا قانون(های)ی که آیین رفتار حرفهای یا استاندارد(های)ی که انطباق کامل با آنها حاصل نشده است.
● دلیل یا دالیل عدم تطابق.
● تأثیر عدم تطابق بر کار و نتایج کار اطالعرسانی شده.
7441د انتشار نتایج

1

مدیر ارشد حسابرسی باید نتایج را به اشخاص مناسب اطالع دهد.
تفسیر :مدیر اجرایی حسابرسی مسئول بازبینی و تصویب اطالعرسانی نهایی کار است و پیش از انتشار آن تصـمیم مـیگیـرد
نتایج به چه کسانی و چگونه انتشار خواهد یافت.
3A.7441د مدیر اجرایی حسابرسی مسئول اطالعرسانی نهایی نتایج به اشخاصی است که میتواند اطمینان دهـد کـه ایـن
نتایج موردتوجهشان قرار میگیرد.
7A.7441د الزامات قانونی ،حکومتی یا مقرراتی ،قبل از انتشار نتایج به اشخاص برونسازمانی وجود نداشته باشد ،مدیر ارشد
حسابرسی داخلی باید:
● ریسکهای بالقوه سازمان را ارزیابی نماید.
● با مدیریت ارشد و /یا مشاور حقوقی در صورت لزوم مشورت کند.
● انتشار گزارش را با محدود کردن استفاده از نتایج کنترل کند.
3C.7441د دربارهای مشاورهای ،مدیر ارشد حسابرسی داخلی مسئول اطالعرسانی نتایج نهایی به صاحبکاران است.
7C.7441د در خالل کارهای مشاورهای ممکن است موضوعات نظام راهبری ،مدیریت ریسـک و کنتـرل شناسـایی شـود.
درصورتیکه این موارد برای سازمان بااهمیت باشند ،باید به اطالع مدیریت ارشد و هیئتمدیره رسانده شود.
7431د اظهارنظرهای کلی

2

هنگامیکه یک اظهارنظر کلی ارائه میشود ،باید اسـتراتژیهـا ،اهـداف و ریسـکهـای سـازمان و انتظـارات مـدیریت ارشـد،
هیئتمدیره و سایر ذینفعان درنظرگرفته شود .اظهارنظرهای کلی باید توسط اطالعات کافی ،قابلاتکا ،مربوط و مفید پشـتیبانی
شود.
تفسیر :اطالعرسانی باید موارد زیر را در برگیرد:
● دامنه کار ،شامل دوره زمانی که در مورد آن اظهارنظر میشود.
● محدودیتهای حاکم بر دامنه کار.
● مالحظات مربوط به همه پروژههای مرتبط شامل اتکا بر کار سایر ارائهدهندگان خدمات اطمینانبخشی.
● یک خالصه از اطالعاتی که پشتوانه اظهارنظر است.
● ریسک یا چارچوب کنترلی یا دیگر معیارهایی که بهعنوان مبانی اظهارنظر کلی بهکاررفتهاند.
● اظهارنظر کلی ،قضاوت یا نتیجهگیری حاصلشده.
1. Disseminating Results
2. Overall Opinions
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دالیل ارائه اظهارنظر کلی نامطلوب (مشروط) باید بیان گردد.
7311د پیشرفت نظارت

1

مدیر حسابرسی داخلی باید سیستمی را برای نظارت بر انتشار نتایج گزارششده به مدیریت ایجاد و حفظ کند.
3A.7311د مدیر ارشد حسابرسی داخلی باید یک فرآیند پیگیری را برای نظارت و اطمینان از اثربخشـی اقـدامات اجراشـده
توسط مدیریت برقرار کند یا مشخص کند که مدیریت ارشد ،ریسک عدم اقدام برای آن کار را پذیرفته است.
3C.7311د فعالیت حسابرسی داخلی باید انتشار نتایج کارهای مشاورهای را تا جایی نظارت کند که موردتوافق با صاحبکـار
است.
7611د اطالعرسانی پذیرش ریسکها

2

هنگامیکه مدیر ارشد حسابرسی داخلی معتقد است که مدیریت ارشد سطحی از ریسـک را پذیرفتـه کـه ممکـن اسـت ازنظـر
سازمان غیرقابلپذیرش باشد ،مدیر ارشد حسابرسی باید درباره این موضوع با مدیریت ارشد بحث و گفتوگو کند .در صورتیکه
مدیراجراییحسابرسی تشخیص دهد که موضوع حلوفصل نشده است ،باید موضوع را جهـت حـل اخـتالف بـه هیئـتمـدیره
گزارش کند.
تفسیر :شناسایی ریسک پذیرفتهشده توسط مدیریت ممکن است از طریق یک کار مشـاوره یـا اطمینـانبخـش ،نظـارت بـر
پیشرفت اقدامات اخذشده توسط مدیریت درنتیجه کار قبلی یا سایر ابزارها بررسی شود .مدیر اجرایی حسابرسی مسـئول حـل-
وفصل ریسک نیست.
واژهنامه
ارزشآفرینی

3

فعالیت حسابرسی داخلی هنگامی برای سازمان (و ذینفعانش) ارزش میآفریند که اطمینان بیطرف و مربوط فراهم نموده و در
اثربخشی و کارایی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل مشارکت کند.
کنترل کافی

4

زمانی کنترل کافی حاصل میشود که مدیریت طوری برنامهریزی و سازماندهی (طراحی) کرده باشد که اطمینان معقول فراهم
آورد؛ ریسکهای سازمان بهصورت اثربخشی مدیریت شدهاند و اهداف سازمان بهصـورت کـارا و بـا صـرفه اقتصـادی تحقـق
مییابند.
خدمات اطمینانبخشی

بررسی بیطرفانه شواهد باهدف ارائه یک ارزیابی مستقل از فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنتـرل سـازمان را در
برمیگیرد .نمونه این خدمات عبارتاند از خدمات مالی ،عملکرد ،رعایت ،امنیت سیستم و راستی آزمایی.

1. Monitoring Progress
2. Communicating the Acceptance of Risks
3. Add Value
4. Adequate Control
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هیئتمدیره

1

باالترین سطح بدنه حاکمیت (بهعنوانمثال هیئتمدیران ،هیئت سرپرستی ،یا هیئت دولتی یا امنا) با مسـئولیت مـدیریت و /یـا
نظارت بر فعالیتهای سازمان و نگهداری مدیریت ارشد در مقام پاسخگویی میباشد .اگرچه ترتیبـات نظـام راهبـری در میـان
حوزههای قضایی و بخشهای سازمانی متفاوت است؛ عموماً هیئتمدیره شامل افرادی است که بخشی از مدیریت نیستند .اگر
هیئتمدیره وجود ندارد کلمه «هیئتمدیره» در استاندارد به گروه یا فردی با مسئولیت راهبری سازمان اشاره دارد .عالوهبراین،
«هیئتمدیره» در استاندارد ممکن است به یک کمیته یا ساختار دیگری که وظایف خاص راهبری بـه آن محـول شـده اسـت،
اشاره کند (برای مثال ،کمیتهحسابرسی).
منشور

2

منشور حسابرسیداخلی سندی رسمی اسـت کـه هـدف ،اختیـارات و مسـئولیتهـای حسابرسـی داخلـی را تعریـف مـیکنـد.
منشورحسابرسیداخلی ،جایگاه این فعالیت را در سازمان برقرار و اجازه دسترسی به اسـناد و مـدارک ،کارکنـان و دارایـیهـای
فیزیکی مرتبط با عملکرد کارهـای موردبررسی را فراهم آورده و دامنه فعالیتهای حسابرسیداخلی را تعریف میکند.
مدیر اجرایی حسابرسی

مدیر ارشد حسابرسی داخلی نقش فردی در مقام ارشد سازمان است که مسئول مدیریت اثـربخش فعالیـت حسابرسـی داخلـی
مطابق با منشور حسابرسی داخلی و عناصر الزامی چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی است .مدیر ارشد حسابرسی داخلی یـا
اشخاصی که به مدیر ارشد حسابرسی داخلی گزارش میدهند ،باید از گواهینامهها و کیفیت حرفهای مناسـبی برخـوردار باشـند.
عنوان شغلی خاص و/یا مسئولیتهای مدیر اجرایی حسابرسی ممکن است در سازمانهای مختلف باهم تفاوت داشته باشد.
آیین رفتار حرفهای

آیین رفتار حرفهای انجمن حسابرسان داخلی ( )IIAاصول مربوط به حرفه و روش حسابرسی داخلی ،قواعد و احکامی است که
رفتاری را که از حسابرسان داخلی انتظار میرود ،توصیف میکند .آیین رفتار حرفهای برای اشخاص و مؤسساتی کاربرد دارد که
خدمات حسابرسی داخلی را ارائه میدهند .هدف آئین رفتار حرفهای ارتقاء فرهنگ اخالقی در حرفه جهـانی حسابرسـیداخلـی
است.
3
تطبیق /رعایت قوانین و مقررات  :پیروی از سیاستها ،برنامهها ،رویهها ،قوانین ،مقررات ،قراردادها یا سایر الزامات.
تضاد منافع

4

هرگونه رابطهای که در جهت بهترین منافع سازمان نباشد یا به نظر برسد نباشد .تضاد منافع به توانایی یک شخص برای انجام
بیطرفانه وظایف و مسئولیتهایش آسیب میرساند.
خدمات مشاورهای

فعالیتهای خدمات مشاوره و سایر خدمات مرتبط با صاحبکار ،که ماهیت و دامنه آن با صاحبکار توافق میشود و هدف آنها
ارزش افزایی و بهبود فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل بدون پذیرش مسئولیت از سوی حسابرس داخلی است.
1. Board
2. Charter
3. Compliance
4. Conflict of Interest
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نمونههایی از این نوع خدمات شامل مشاوره ،رایزنی ،سادهسازی و آموزش است.
کنترل

هرگونه اقدامی که از سوی مدیریت ،هیئتمدیره و سایر اشخاص برای مدیریت ریسـک و افـزایش احتمـال تحقـق اهـداف و
مقاصد تعیینشده اتخاذ میشود .مدیریت عملکرد اقدامات مناسب را بهگونهای برنامهریزی ،سازماندهی و هدایت مـیکنـد تـا
اطمینان معقول حاصل شود که اهداف و مقاصد تحقق خواهند یافت.
محیط کنترلی

1

نگرش و اقدامات هیئتمدیره و مدیریت در مورد اهمیت و توجه به کنترل در سازمان ،محیط کنترلی نظم و چارچوبی را بـرای
دستیابی به اهداف اصلی سیستم کنترل داخلی فراهم میآورد .محیط کنترلی دربرگیرنده عناصر زیر است:
● درستکاری و ارزشهای اخالقی
● فلسفه و شیوه عملیاتی مدیریت
● ساختار سازمانی
● تفویض اختیار و مسئولیت
● خطمشیها و دستورالعملهای منابع سازمانی
● شایستگی کارکنان
فرآیندهای کنترل

2

سیاستها ،رویهها و فعالیتهایی که بخشی از یک چارچوب کنترلی هستند و هدف آنها ایجاد اطمینان نسبت به این است که
آیا ریسکها در محدوده ریسک تعیینشده در فرآیند مدیریت ریسک قرار دارند.
اصول اصلی روش حرفهای حسابرسیداخلی

3

اصول اصلی روش حرفهایحسابرسیداخلی اساس چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی است و اثربخشی حسابرسیداخلـی را
پشتیبانی میکند.
کار حسابرسی داخلی

4

مأموریت ،وظیفه یا فعالیت بررسی یک حسابرسیداخلی مشخص است مانند یک حسابرسی داخلی ،بررسی خودارزیابی کنتـرل،
آزمون تقلب یا مشاوره .یک کار حسابرسی داخلی ممکن است دربرگیرنده چندین وظیفه یا فعالیت باشد که اهداف آنها تحقق
مجموعه خاصی از اهداف مرتبط است.
اهداف کار :2بیانیههای جامع که توسط حسابرسان داخلی باهدف تعیین اهداف کار ایجاد میشود.

1. Control Environment
2. Control Processes
3. Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing
4. Engagement
5. Engagement Objectives
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اظهارنظر کار

1

رتبهبندی ،نتیجهگیری ،و/یا دیگر توصیفات نتایج یک کار حسابرسیداخلی منفرد ،مربوط به جنبههای اهداف و دامنه کار.
برنامه کار حسابرسی داخلی

2

مدرکی که فهرست رویههایی را نشان میدهد که باید در خالل کارهـای حسابرسـی داخلـی انجـام شـود و هـدف آن تحقـق
بخشیدن برنامه کار حسابرسی داخلی است.
ارائهکننده خدمات برونسازمانی :3شخص یا مؤسسهای برونسازمانی که دانش ،مهارت و تجربه خاصـی دریـک رشـته
خاص دارد.
تقلب

4

هرگونه اقدام غیرقانونی باهدف فریب ،پنهانکاری یا سلب اعتماد باشد .این اقدامات مستقل از تهدید بهزور یـا اجبـار فیزیکـی
هستند .تقلب را اشخاص و سازمانها برای کسب پول ،دارایی یا خدمات برای پرهیز از پرداخت هزینه یا تحمـل زیـان درازای
خدمات ،یا برای تضمین منافع شخصی یا تجاری مرتکب میشوند.
نظام راهبری

5

ترکیبی از فرآیندها و ساختارهایی که توسط هیئتمدیره بهمنظور آگاهی ،هدایت ،مدیریت و نظـارت بـر فعالیـتهـای سـازمان
بهمنظور دستیابی به اهداف آن اجرا میشود.
نقض

6

نقض بیطرفی فردی و استقالل سازمانی که شامل تضاد منافع شخصی ،محدودیتهای دامنه کـار ،محـدودیت دسترسـی بـه
اسناد و مدارک ،کارکنان ،دارائیها و محدودیتهای منابع میباشد.
استقالل

7

پرهیز از شرایطی که توانایی فعالیت حسابرسیداخلی را در انجام مسئولیتهای حسابرسیداخلـی بـه شـکلی بـیطـرف تهدیـد
میکند.
کنترلهای فناوری اطالعات

8

کنترلهایی که از مدیریت و نظام راهبری و نیز کنترلهای عمومی و فنی حاکم بر زیرسـاختهـای فنـاوری اطالعـات ماننـد
کنترلهای کاربردی ،اطالعات ،زیرساختها و کارکنان پشتیبانی میکنند.

1. Engagement Opinion
2. Engagement Work Program
3. External Service Provider
4. Fraud
5. Governance
6. Impairment
7. Independence
8. Information Technology Controls
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نظام راهبری فناوری اطالعات

1

شامل رهبری ،ساختارهای سازمانی و فرآیندهایی است که اطمینان میدهند؛ فناوری اطالعات واحـد اقتصـادی از راهبردهـا و
اهداف سازمان پشتیبانی میکند.
فعالیت حسابرسیداخلی

یک واحد ،بخش ،گروه مشاوران یا دیگر اقدام کنندگانی است که خدمات اطمینانبخش و مشاوره مستقل و بیطرف را باهدف
ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان اندام میدهند .فعالیت حسابرسی داخلی به یک سـازمان بـرای تحقـق اهـدافش بـا
استفاده از یک رویکرد منظم و مرتب کمک میکند تا بدان وسیله اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری ،مدیریت ریسک و کنترل
را ارزیابی و بهبود بخشد.
چارچوب روشهای حرفهای بینالمللی

چارچوبی مفهومی که رهنمودهای رسمی تـدوین شـده توسـط انجمـن حسابرسـان داخلـی ( )IIAرا سـازمان دهـی مـی کنـد.
رهنمودهای رسمی از  6مقوله تشکیل میشوند8 :ـ الزامی 6ـ توصیهای.
باید :استانداردها از واژه “باید” برای اشاره به این الزام قطعی و بدون قیدوشرط استفاده میکند.
بیطرفی

یک نگرش فکری بدون سوگیری که به حسابرسان داخلی امکان میدهد کارهای حسابرسی داخلی را به شیوهای انجام دهنـد
که به نتیجه کارشان اعتقاد داشته باشند و هیچ مصالحهای را بر سر کیفیت کار انجام ندهند .بیطرفـی ،حسابرسـان داخلـی را
ملزم میکند قضاوت خود را درباره موضوعات حسابرسی تابع دیگران قرار ندهند.
اظهارنظر کلی

2

رتبهبندی ،نتیجهگیری ،و /یا دیگر توصیفات نتایج که توسط مدیر اجرایی حسابرسی در سطح هیئتمدیره ،در مورد فرآینـدهای
نظام راهبری ،مدیریت ریسک و /یا کنترل سازمان عنوان میشود .یک اظهارنظر کلی قضاوت حرفهای مدیر اجرایی حسابرسی
مبتنی بر نتایج حاصل از تعدادی کار حسابرسیداخلی و سایر فعالیتها در دوره زمانی خاصی است.
ریسک :امکان وقوع یک رویداد که بر تحقق اهداف تأثیر خواهد گذاشت .ریسک برحسب تأثیر و احتمال وقـوع انـدازهگیـری
میشود.
اشتهای ریسک :3سطح ریسکی است که یک سازمان تمایل دارد بپذیرد.
مدیریت ریسک :فرآیند شناسایی ،ارزیابی ،مدیریت و کنترل رویدادها یا موقعیتهای بالقوه برای دستیابی به اطمینان معقـول
از تحقق اهداف سازمان میباشد.
میبایست :استانداردها واژه “میبایست” را در جایی که پیروی از استاندارد انتظار میرود به کار میبرند ،ولی تخطی از آن با
استفاده از قضاوت حرفهای امکانپذیر است.

1. Information Technology Governance
2. Overall Opinion
3. Risk Appetite
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اهمیت

1

اهمیت نسبی 2یک موضوع در جامعه یا زمینهای که در آن موضوع بررسی میشود؛ شامل عوامل کمیوکیفی از قبیـل بزرگـی،
ماهیت ،اثر ،مربوط بودن و تأثیر آن میباشد .قضاوت حرفهای به حسابرسان داخلی کمک میکند اهمیـت یـک موضـوع را در
قالب اهداف مربوط ارزیابی کنند.
استاندارد

یک بیانیه حرفهای است که توسط هیئت استانداردهای حسابرسیداخلی منتشرشده است و الزامـات مربـوط بـه اجـرای دامنـه
جامعی از فعالیت حسابرسی داخلی و نیز برای ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی تعیینشده است.
روشهای حسابرسی مبتنی بر فناوری

3

هرگونه ابزار حسابرسی خودکار مانند نرمافزارهای جامع حسابرسی ،آزمون تولید داده ،برنامههای حسابرسـی رایانـهای ،وسـایل
حسابرسی خاص و روشهای حسابرسی مبتنی بر استفاده از رایانه است.

1. Significance
2. Relative Importance
3. Technology-based Audit Techniques
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3د هدف
هدف از تشکیل کمیتهحسابرسی ،کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئتمدیره بر فرآیندهای گزارشگری مالی ،سیستم کنتـرل
داخلی ،فرآیندحسابرسی و فرآیندهای سازمان برای نظارت بر رعایت قوانینومقررات و سایر الزامات است.
7د دامنه اختیارات
کمیتهحسابرسی در چارچوب مسئولیتهای خود از اختیارات الزم برای انجام امور زیر برخورداراست:
8ـ پیشنهاد مؤسسه یا مؤسسههای حسابرسی و تعیین حقالزحمه آنها برای شرکت هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه.
6ـ نظارت بر عملکرد حسابرسی مستقل و ارزیابی آن .مؤسسه یا مؤسسههای حسابرسی پیش از ارائـه گـزارش بـه مجمـع
عمومی صاحبان سهام ،مستقیماً به کمیته حسابرسی گزارش خواهند نمود.
9ـ حلوفصل هرگونه عدم توافق بین مدیریت و حسابرسان مستقل در ارتباط با گزارشهای مالی.
4ـ تأیید و تصویب اولیه تمام خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی مجازی که توسط مؤسسـه یـا مؤسسـههـای حسابرسـی
مستقل انجام میپذیرد.
2ـ استفاده از مشاوران مستقل ،حسابداران یا سایر متخصصان بهمنظور دریافت خدمات مشاورهای و توصـیههـای الزم یـا
کمک در اجرای بررسیهای مقتضی.
1ـ کسب هرگونه اطالعات الزم از کارکنان شرکت و یا اشخاص برونسازمانی.
3ـ برگزاری جلسات با مدیران شرکت هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه ،حسابرسان مستقل و یا مشاوران برونسازمانی در
صورت لزوم.
1د ترکیب اعضای کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی شامل حداقل سه عضو و حداکثر پنج عضو است که هیئتمدیره اعضای کمیته و رئـیس کمیتـه را منصـوب
مینماید .هریک از اعضای کمیته حسابرسی باید مستقل و آشنا با حسابداری و امور مالی باشد .حداقل یک نفر از اعضای کمیته
باید حسابدار رسمی یا کارشناس و خبره امور مالی باشد.
رئیس کمیته حسابرسی باید عضو مستقل هیئتمدیره یا عضو غیرموظف مالی هیئتمدیره باشد.
تبصره :مدیران اجرایی شرکت ،مجاز به عضویت در کمیتهحسابرسی نیستند.
4د جلسات
کمیته حسابرسی حداقل شش بار در سال تشکیل جلسه میدهد .برگزاری جلسات بیشتر برحسب شرایط ،به تشـخیص کمیتـه
است .انتظار میرود تمام اعضای کمیته در تمام جلسات بهصورت فیزیکی ،تلفنی و یـا ویـدیو کنفـرانس حضورداشـته باشـند.
جلسات با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد .کمیته حسابرسی میتواند از مدیران ،حسابرسان ،یا افراد دیگری برای حضور در
جلسات دعوت به عمل آورد و اطالعات مربوط را در صورت لزوم در اختیار آنان قرار دهد .کمیته حسابرسی بهصورت جداگانه و

  66سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

دورهای با مدیریت ،حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی مالقات خواهد کرد .دستور ایـن جلسـات بـه همـراه خالصـهای از
مطالب مربوطه باید پیش از برگزاری جلسات تهیه و در اختیار اعضا قرار گیرد .صورتجلسـات بایـد تهیـه و بـه نحـو مناسـب
نگهداری شود.
3د مسئولیتها
کمیته حسابرسی عهدهدار انجام مسئولیتهای زیر است:
الف) صورتهای مالی

بررسی موضوعات مهم قانونی و حسابداری و گزارشگری مالی و ارزیابی تأثیر آنها بر صورتهای مالی.
این موضوعات عمدتاً عبارتاند از:
8ـ معامالت پیچیده ،غیرعادی و جنجالی.
6ـ موضوعات عمده در ارتباط با استانداردهای حسابداری و نحوه ارائه صورتهای مالی شامل هرگونه تغییرات قابلمالحظه
در گزینش یا کاربرد استانداردهای حسابداری توسط شرکت هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه.
9ـ اثر تغییر مقررات و استانداردهای حسابداری بر صورتهای مالی.
4ـ بررسی تحلیلهای مدیریت و یا حسابرسان مستقل درباره گزارشهای مالی و قضاوت بهعملآمده در ارتبـاط بـا تهیـه
صورتهای مالی ازجمله تحلیل اثرات روشهای حسابداری بر صورتهای مالی حسب مورد.
2ـ بررسی نتایج و یافتههای حسابرسی با حضور مدیریت و حسابرسان مستقل .این بازنگری شامل هرگونـه محـدودیت در
دامنه فعالیتهای حسابرسان مستقل یا دسترسی آنان به اطالعات درخواستی و هرگونه عدم توافق با مدیریت است.
1ـ بحثوتبادلنظر با مدیریت و حسابرسان مستقل درباره صورتهای مالی ساالنه حسابرسی شـده و صـورتهـای مـالی
میاندورهای از جمله افشاهای بهعملآمده در گزارشهای هیئتمدیره به مجامع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام.
ب) مدیریت ریسک و کنترلهای داخلی

8ـ کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی ،اندازهگیـری ،تجزیـهوتحلیـل ،ارزیـابی،
مدیریت و نظارت بر سیستم مدیریت ریسک.
6ـ بررسی اثربخشی سیستم کنترل داخلی شرکت هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه ،شامل کنترل و اطمینـان از ایمنـی
سیستمهای اطالعاتی.
9ـ شناخت دامنه بررسیهای حسابرسان داخلی و مستقل از کنترلهای داخلی ناظر بر گزارشهای مالی و کسب گزارش از
آنها درباره یافتهها و توصیههای مهم درباره کنترل داخلی به مدیریت و پیگیری پاسخهای مدیریت به این توصیهها.
پ) حسابرسی داخلی

8ـ بررسی منشور و ساختار سازمانی حسابرسیداخلی و اطمینان از کفایت ساختار مزبور و استقالل آن جهت ایفای وظایف و
مسئولیتهای حسابرسیداخلی.
6ـ بررسی و ارسال برنامه ساالنه واحد حسابرسیداخلی و کفایت منابع موردنیاز آن به هیئتمدیره جهت تصویب.
9ـ نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسیداخلی طبق ضوابط و مقررات.
4ـ کسب اطمینان معقول از دسترسی واحد حسابرسیداخلی به منابع و اطالعات موردنیاز برای ایفای مسئولیتهای آن.
2ـ کسب اطمینان معقول از پیروی واحد حسابرسیداخلی از استانداردهای داخلی الزماالجرا یا بینالمللی مربوط.
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1ـ بررسی گزارشهای حسابرسیداخلی و ارسال آن به هیئتمدیره شرکت حسب ضرورت.
3ـ کسب اطمینان معقول از ارائه یافتهها و توصیههای مهم از سوی حسابرسان داخلی به مدیریت و پیگیری اقدامات الزم.
1ـ برقراری امکان ارتباط آزاد و کامل مدیر واحد حسابرسیداخلی با کمیتهحسابرسی.
3ـ پیشنهاد به هیئتمدیره برای انتصاب ،برکناری و تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر حسابرسی.
تبصره :در صورت برونسپاری عاملیت حسابرسیداخلی ،کمیتهحسابرسی طرف ،مبلغ و شرایط قرارداد خدمات حسابرسیداخلـی
را همراه با مدیرحسابرسیداخلی (یک نفر از افراد داخل شرکت) ،به هیئتمدیره پیشنهاد میدهد.
83ـ بررسی صالحیت و تواناییهای مدیر و کارکنان واحد حسابرسیداخلی.
ت) حسابرسی مستقل

8ـ بازنگری عملکرد حسابرسان مستقل و ارائه پیشنهاد درباره انتصاب یا عزل حسابرسان مستقل .کمیته برای انجـام ایـن
بازنگری باید اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) حداقل سالی یکبار ،گزارشی از حسابرسان مستقل دریافت و موردبررسی قرار دهد .این گزارش باید شامل رویههـای
کنترل کیفی داخلی مؤسسههای حسابرسی ،هرگونه موضوع مهمی که اخیراً در بازنگری کنترل کیفی داخلی مؤسسهها ،یا
بررسی همپیشگان ،یا بازرسیهای مستقل جامعه حسابداران رسمی ایران در ارتباط با حسابرسیهای مستقل آن مؤسسه
مشاهدهشده و همچنین اقدامات اتخاذشده برای حلوفصل آنها باشد.
ب) بررسی اظهارنظرهای مدیریت و حسابرسان داخلی در ارتباط با فعالیتهای حسابرسان مستقل.
پ) بازنگری و ارزیابی عملکرد شرکای مسئول مؤسسه یا مؤسسههای حسابرسی مستقل.
ت) ارائه نتیجهگیری کمیته درباره حسابرسان مستقل به هیئتمدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام.
6ـ بررسی کلیه شرایط قراردادحسابرسی و تناسب حقالزحمه دریافتی حسابرسمستقل.
9ـ پایش استقالل حسابرسمستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آیین رفتار حرفهای حاکم بر حسـابرسمسـتقل.
بهطور اخص کمیتهحسابرسی بایستی با در نظرگرفتن احتمال وجـود تضـادمنافع نسـبت بـه نـوع و دامنـه سـایر خـدمات
حسابرسی غیر اطمینانبخش و مشاورهای توسط حسابرسمستقل اظهارنظر نماید.
4ـ اعالم نظر قبلی در خصوص انجام خدمات غیرحسابرسی مجاز با توجه به آیین رفتارحرفهای توسط حسـابرسمسـتقل و
همچنین مهارتوتجربه حسابرس برای ارائه این خدمات.
2ـ مذاکره با حسابرسمستقل و بازرس قانونی درباره برنامهریزی کلی و راهبردی حسابرسی.
1ـ پایش اثربخشی عملکردحسابرسمستقل و بازرس قانونی شرکت و نتایج کار آنها.
3ـ حسب مورد ،کسب اطمینان معقول از هماهنگی حسابرسیمستقل شرکتهای اصلیوفرعی در مواردی که بیش از یـک
مؤسسهحسابرسی درگیر کارحسابرسی است.
1ـ بررسی مناسب بودن دامنه و رویکرد حسابرسی مستقل شامل هماهنگسازی امورحسابرسیداخلی و مستقل.
3ـ بررسی پیشنویس گزارش حسابرسمستقل و بازرس قانونی و مساعدت جهت رفع اختالفنظر بین حسابرس مستقل با
هیئتمدیره و مدیرعامل.
83ـ بررسی نتایج یافتههای حسابرسمستقل و بازرسقانونی با حضور مدیریتاجرایی .این بررسی شـامل بررسـی هرگونـه
محدودیت در دامنه رسیدگی حسابرسمستقل ،هرگونه عدم توافق حسابرسمسـتقل بـا مـدیریت ،قضـاوتهـای کلیـدی
حسابداریوحسابرسی ،اشتباهاتواصالحات گزارشهای مالی و حسب مورد پاسخخواهی از مدیریت اجرایی نیز میباشد.
88ـ بررسی «نامه مدیریت» حسابرسمستقل و پیگیری اقدامات مدیریتارشد در پاسخ به آن.
86ـ بررسی و پیگیری اقدامات انجامشده برای رفـع بنـدهای منـدرج در گـزارش حسابرسـی و بـازرس قـانونی و تکـالیف
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تعیینشده توسط مجامع عمومی.
89ـ برگزاری جلسات جداگانه با حسابرسان مستقل بهصورت دورهای بـرای بحـثوتبـادلنظـر دربـاره هـر موضـوعی کـه
کمیتهحسابرسی یا حسابرسان مستقل ضروری میدانند.
ث) رعایت قوانین و مقررات الزماالجرا

8ـ بازنگری اثربخشی سیستمهای عملیاتی ،مدیریتی و اطالعاتی از حیث نظارت بر رعایت قوانین و مقررات الزماالجـرا و
نتایج بررسیهای مدیریت و پیگیری (شامل اقدامات انضباطی) هرگونه عدمرعایت قوانینومقررات.
6ـ بازنگری یافتههای ناشی از بازرسیهای واحدهای دولتی ،ازجمله مقامات دارایی و سازمان تأمین اجتماعی.
9ـ بازنگری فرآیند ابالغ آییننامه اخالقی و رفتاری شرکت هلدینگ به کارکنان و نظارت بر رعایت آن.
4ـ ایجاد رویههایی برای دریافت شکایت از کارکنان و اشخاص برونسازمانی که به موضوعات حسابداری،کنترلهای داخلی
حسابداری یا حسابرسی مربوط میشود و بررسی و انجام اقدامات الزم بر اساس شکایتهای دریافتی .این رویـههـا بایـد
شامل محرمانه نگهداشتن گزارشهای کارکنان در ارتباط با موضوعات حسابداری یا حسابرسی سؤالبرانگیز باشد و فرآیند
محرمانه نگهداشتن منبع اطالعات دریافتی میبایست به نحو مقتضی اطالعرسانی شود.
2ـ دریافت گزارشهای بهروز شده از مدیران و مشاور حقوقی شرکت هلدینگ و شـرکتهـای زیرمجموعـه در ارتبـاط بـا
رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
ج) مسئولیتهای گزارشگری
8ـ گزارشگری منظم فعالیتهای کمیته و موضوعات مرتبط باکیفیت و صحت صورتهای مالی شرکتها ،رعایت قـوانینو
مقررات الزماالجرا ،عملکرد و استقالل حسابرسان مستقل و عملکرد واحد حسابرسیداخلی به هیئتمدیره شرکت.
6ـ فراهم آوردن امکان ارتباط مستقیم بین حسابرسان داخلی ،حسابرسان مستقل و هیئتمدیره شرکتها حسب نیاز.
9ـ صدور گزارش ساالنه برای سهامداران که در آن ترکیب ،مسئولیت ،نحوه انجام مسئولیتها و هرگونه اطالعـات الزامـی
دیگر ازجمله تصویب خدمات غیرحسابرسی توسط حسابرسمستقل ،تشریح شدهباشد.
4ـ بازنگری هر گزارش دیگری که شرکت هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه صادر میکنند و در حـوزه مسـئولیتهـای
کمیته حسابرسی قرار دارد.
چ) سایر مسئولیتها
8ـ در صورت نبود کمیته ریسک ،بحث و تبادلنظر با مدیریت درباره خطمشیها و سیاستهای عمـده شـرکت هلـدینگ و
شرکتهای زیرمجموعه درزمینۀ شناسایی ،برآورد و مدیریت ریسک.
6ـ انجام سایر فعالیتهایی که بنا به درخواست هیئتمدیره در چارچوب این منشور قابل انجام باشد.
9ـ برنامهریزی و انجام بررسیهای ویژه در صورت نیاز.
4ـ بازنگری و ارزیابی کفایت منشور کمیتهحسابرسی بهصورت سـاالنه ،درخواسـت تصـویب تغییـرات پیشـنهادی از طـرف
هیئتمدیره و حصول اطمینان از هرگونه افشای مقتضی که بهموجب قوانین مقررات الزامی شده است.
2ـ تأیید ساالنه انجام تمام مسئولیتهای مطروحه در این منشور.
1ـ ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و یکایک اعضا ،حداقل بهصورت ساالنه.

بخش ششم
منشور حسابرسی داخلی

مقدمه
حسابرسیداخلی یک فعالیت اطمینانبخشی و مشاورهای مستقلوبیطرفانه است که با یک فلسفه ارزش افزایی عملیات سازمان
را بهبود میبخشد .حسابرسان داخلی به سازمان کمک میکنند تا با استفاده از رویکردی منظم و نظاممند برای ارزیابی و بهبود
اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک ،کنترل و راهبری به اهداف خود دست یابند.
هدف و کاربرد
هدف از این منشور ،تدوین اختیارات و وظایف حسابرسان داخلی در مجموعه صندوق بازنشستگیکشوری ،تفویض مسئولیتهـا
و شناسایی استانداردهایی است که عملیات حسابرسی میبایست بر اساس آنها طرحریزی و اجرا شود.
نقش
طبق مفاد «بسته نظارتی صندوق بازنشستگیکشوری» ،فعالیت و مسئولیتهای حسابرسیداخلی در هلدینگهای تخصصـی و
شرکتهای بزرگ زیرمجموعه صندوق ،بهوسیله کمیتهحسابرسی و در سایر شرکتها توسـط هیئـتمـدیره تعریـف مـیشـود.
بعدازاین منظور از هیئتمدیره ،کمیتهحسابرسی و یا در صورت عدم وجود کمیتهحسابرسی ،هیئتمدیره است.
حرفهایگری
حسابرسیداخلی خود را ملزم به تبعیت از رهنمودهای الزامی انجمن حسابرسان داخلی شامل تعریف حسابرسیداخلی ،آیین رفتار
حرفهای و استانداردهای بینالمللی برای روش حرفهای حسابرسیداخلی (استانداردها) میداند .این رهنمودهـای الزامـی اصـول
بنیادین الزامی برای روش حرفهای حسابرسیداخلی و برای ارزیابی اثربخشـی عملکردحسابرسـیداخلـی را تشـکیل مـیدهـد.
توصیه ها و رهنمودهای عملی و مقاالت نظری انجمن حسابرسان داخلی نیز برای هدایت فعالیتهای حسابرسیداخلی مناسـب
خواهد بود .بهعالوه حسابرسان داخلی از سیاستها ،رویهها و دستورالعمل فرآیندهای عملیاتی حسابرسیداخلی منتشـره توسـط
اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق بازنشستگیکشوری تبعیت خواهند کرد.
اختیارات
هیئتمدیره در چارچوب مسئولیتهای واحد حسابرسیداخلی ،به آن اختیار میدهد که:
● امکان دسترسی نامحدود به کلیه اسناد و مدارک ،داراییها ،کارکنان و مشاهده فرآیندهای شرکت و شرکتهـای فرعـی
داشته باشد.
● به کمیتهحسابرسی دسترسی داشته باشد.
● منــابع مــالی و انســانی موردنیــاز را جــذب کــرده و موضــوعات ،دامنــهی عملیــات و روشهــای دســتیابی بــه اهــداف
حسابرسیداخلی را تعیین و اجرا نماید.
هیئتمدیره کلیه کارکنان را در قبال ارائه اسناد ،مدارک و اطالعات درست و بهموقع در قبـال حسابرسـیداخلـی موظـف و
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پاسخگو میداند .همچنین هیئتمدیره ،واحدحسابرسیداخلی را مسئول حفاظت از اسناد ،مـدارک ،اطالعـات و اسـرار شـرکت و
شرکتهای فرعی که بنا به موقعیت کاری به آنها دسترسی پیدا میکند ،میداند.
مدیرحسابرسیداخلی و کارکنان واحدحسابرسیداخلی مجاز به انجام موارد زیر نیستند:
● انجام هرگونه وظایف اجرایی در شرکت و شرکتهای فرعی.
● ایجاد و یا تصویب تراکنشهای حسابداری خارج از واحدحسابرسیداخلی.
● هدایت فعالیتهای سایر کارکنان شرکت مگر تا میزانی کـه آنـان بـرای کمـک بـه تـیم حسابرسـیداخلـی تخصـیص
دادهشدهاند.
● حسابرسی فعالیتهایی را که خود قبالً در آن مسئولیت اجرایی داشتهاند.
● انجام سایر اعمالی که استقالل و بیطرفی آنان را تحتتأثیر قرار میدهد.
سازمان
مدیرحسابرسیداخلی ،عملکرد خود را به هیئتمدیره و موارد اداری (بهعنوانمثال فعالیتهای روزانه) را به مـدیرعامل گـزارش
خواهد کرد.
هیئتمدیره
● منشور حسابرسیداخلی را تصویب خواهد کرد.
● طرح کلی مبتنی بر ریسک حسابرسیداخلی را تصویب خواهد کرد.
● طرح بودجهومنابع حسابرسیداخلی را تصویب خواهد کرد.
● گزارش مدیر اجرایی حسابرسی در مورد عملکرد حسابرسیداخلی مربوط به طرح کلی حسابرسیداخلی و سـایر مـوارد را
دریافت خواهد کرد.
● تصمیمات مربوط به انتصاب و برکناری مدیر اجرایی حسابرسی را تصویب خواهد کرد.
● پاداش مدیر اجرایی حسابرسی را تصویب خواهد کرد.
● از مدیریت و مدیر اجرایی حسابرسی برای تشخیص وجود دامنه نامناسب و محدودیت منابع پرسوجو خواهد کرد.
مدیر اجرایی حسابرسی با هیئتمدیره مستقیماً ارتباط و تعامل خواهد داشت ،این ارتباط میتواند در جلسات مدیریتی و بین
جلسات هیئتمدیره بهطور مناسب برقرار شود.
استقالل و بیطرفی
حسابرسیداخلی از هرگونه دخالت توسط عناصر سازمان در موضوعات مربوط به انتخاب حسابرسی ،دامنه کار ،رویههـا ،تعـداد،
زمانبندی یا محتوای گزارش مصون خواهد بود تا استقالل و نگرش ذهنی بیطرف آن حفظ شود.
حسابرسان داخلی هیچگونه مسئولیت یا اختیاری در هیچیک از فعالیتهای مورد رسـیدگی نخواهنـد داشـت .بـرایناسـاس
حسابرسان داخلی در پیادهسازی کنترلهای داخلی ،تدوین رویهها ،نصب سیستمها ،فراهم کردن سـوابق یـا شـرکت در سـایر
فعالیتهایی که ممکن است به قضاوت حسابرس داخلی آسیب برساند نقش اجرایی نخواهند داشت.
حسابرسان داخلی باالترین سطح بیطرفی حرفهای را در جمعآوری ،ارزیابی و تعامل اطالعات در مـورد فعالیـت یـا فرآینـد
مورد رسیدگی ارائه خواهند داد.حسابرسان داخلی یک ارزیابی متعادل از تمام شرایط مربوط خواهند داشـت و بـه خـاطر منـافع
شخصی و یا منافع دیگران ،قضاوت حرفهای آنها تأثیر بااهمیتی نمیپذیرد .مدیر اجرایی حسابرسـی حـداقل بـهطـور سـاالنه
استقالل سازمانی حسابرسیداخلی را برای هیئتمدیره محرز خواهد کرد.
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مسئولیتها
دامنه حسابرسیداخلی شامل آزمون و ارزیابی کفایت و اثربخشی راهبری ،مـدیریت ریسـک و کنتـرلهـای داخلـی سـازمان و
همچنین ارزیابی کیفیت عملکرد مسئولیتهای مشخص برای دستیابی به اهداف کالن1و اهداف میانی2سازمان میشود اما بـه
این موارد محدود نمیشود .مسئولیتهای حسابرسیداخلی شامل موارد زیر میشود:
● ارزیابی افشای ریسک دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان.
● ارزیابی قابلیت اعتماد و درستی اطالعات و ارزیابی ابزار مورداستفاده در شناسایی ،اندازهگیری ،طبقهبندی و گزارش ایـن
اطالعات.
● ارزیابی سیستم موجود جهت اطمینان از رعایت سیاستها ،برنامهها ،رویهها ،قوانینومقرراتی که تأثیر بااهمیتی بر سازمان
دارند.
● ارزیابی ابزارهای حفاظت از داراییها و در صورت لزوم اثبات وجود داراییها.
● ارزیابی کارایی و اثربخشی منابعی که به کار گرفته میشوند.
● ارزیابی عملیات و برنامهها که آیا نتایج با اهداف کالن و میانی سازمان همراستا هستند و آیا عملیات و برنامهها مطـابق
با برنامهریزیهای خود اجرا میشوند.
● نظارت و ارزیابی فرآیندهای حاکمیتی.
● نظارت و ارزیابی اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک سازمان.
● ارزیابی کیفیت عملکرد حسابرسان مستقل و میزان همکاری آنها با حسابرسیداخلی.
● ارائه خدمات مشاوره و توصیهای در مورد نظام حاکمیت ،مدیریت ریسک و کنترل داخلی متناسب برای سازمان.
● گزارش دورهای هدف ،اختیارات ،مسئولیتها و عملکرد حسابرسیداخلی مرتبط با طرح کلی آن.
● گزارش افشائیات ریسک بااهمیت و موضوعات کنترل داخلی ،شامل ریسکهای تقلب ،موضوعات نظام حاکمیت و سایر
موضوعاتی که توسط هیئتمدیره درخواست شده است.
● حسب مورد ارزیابی عملیات ویژهای که موردنیاز هیئتمدیره یا مدیریت است.
طرح کلی حسابرسیداخلی
مدیر اجرایی حسابرسی حداقل بهطور ساالنه طرح کلـی حسابرسـیداخلـی را بـرای بـازبینی و تصـویب بـه مـدیریت ارشـد و
هیئتمدیره ارسال خواهد کرد .طرح کلی حسابرسیداخلی شامل برنامه کاری و بودجه و منابع موردنیاز بـرای سـال مـالی آتـی
میشود .مدیر اجرایی حسابرسی تأثیر محدودیت در منـابع و تغییـرات موقـت بااهمیـت را بـه مـدیریت ارشـد و هیئـتمـدیره
اطالعرسانی میکند .طرح کلی حسابرسیداخلی میبایست پس از اولویتبندی مبتنی بر ریسک جامعه حسابرسی و بـا در نظـر
گرفتن نقطه نظرات مدیریت ارشد و هیئتمدیره طراحی شود .مدیرحسابرسیداخلی میبایست با توجه به تغییرات در کسبوکار
سازمان ،ریسکها ،فعالیتها ،برنامهها ،سیستمها و کنترلهای داخلی سازمان ،طرح کلی حسابرسیداخلی را بـازبینی و اصـالح
کند.
گزارش
نکات مندرج در گزارش میبایست با مدیران مربوطه در میان گذاشته شود و نسخهای از آن به مدیریت ارشد و کمیته حسابرسی
1. Goals
2. Objectives
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و در صورت لزوم ،به هیئتمدیره ارائه گردد .مدیریت مسئولیت دارد که تمامی پیشنهادات را در فاصله زمانی معقولی رفع نماید.
همچنین گزارش حسابرسیداخلی میتواند شامل پاسخ مدیریت به یافتهها و توصیههای خاص حسابرسـان داخلـی نیـز بشـود.
پیگیری اینکه در مورد هر پروژه حسابرسی ،اقدامات اصالحی تا چه حد عملی شده ،ضروری است .همچنین صورت خالصهای
از پروژههای حسابرسی و پیشنهادات مربوطه که مدیریت بدون عذر موجه اقدامات اصـالحی را در خصـوص رفـع یافتـههـای
حاصل از حسابرسی انجام نداده یا قصد انجام آن را ندارد ،باید به کمیته حسابرسی ارائـه گـردد .نتـایج کلـی حاصـل از انجـام
پروژههای حسابرسیداخلی بهصورت سهماهه به کمیتهحسابرسی (که این کمیته نیز مسئول گزارش آن به هیئتمدیره شـرکت
است) گزارش میگردد .همچنین واحدحسابرسیداخلی باید یک گزارش ساالنه در مورد کارهای انجامشده ،میزان تحقق طـرح
حسابرسیداخلی و نقاط ریسک فرآیندهای حاکمیت شرکتی ،مدیریت ریسک و کنترل داخلی به کمیته حسابرسی ارائه کند.
استانداردها
حسابرسان داخلی در انجام حسابرسیداخلی باید استانداردهای داخلی الزماالجرا و آیین رفتارحرفـهای حسابرسـان داخلـی و در
نبود استانداردهای موردنیاز ،استانداردهای بینالمللی حسابرسان داخلی را رعایت نماینـد .بـه دلیـل ایـنکـه تـاکنون در ایـران
استانداردهای حسابرسی داخلی تدویننشده است ،اداره کل حسابرسیداخلی و امـور مجـامع صـندوق بازنشسـتگیکشـوری در
اجرای وظایف محوله خود از استانداردهای بینالمللی حرفهای منتشرشده توسط انجمن حسابرسان داخلی آمریکا پیروی خواهد
نمود.
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3د کلیات
3د3د مقدمه

صندوق بازنشستگیکشوری بهعنوان یک بنگاه عظیم مطـرح در عرصـه کـالن اقتصـادی باهـدف بهـرهبـرداری اقتصـادی و
اطمینانبخش از داراییهای صندوق ،از طریق سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصـادی و بازرگـانی مفیـد ،دارای سـاختار یـک
هلدینگ چندالیه است که راهبری هلدینگهای تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه خود را بر عهدهدارد ،با درک و ارزیـابی از
عوامل محیطی تأثیرگذار بر کسبوکار خود و تحلیل نقاط قوتوضعف درونی ،استراتژی کسبوکار خود را باهدف ارزشآفرینی
برای همه ذینفعان تدوین و در دستور کار قرار داده است.
تحقق اهداف و استراتژیهای ارزشآفرین نیازمند سیستمهای دقیق و اطمینـانبخـش سـنجش عملکـرد و کنتـرل اسـت.
مکانیزمها و سازوکارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجهگیری مطلوب از برنامهها ،الزمه تحقق برنامههـا و اهـداف تعیـینشـده
است .راهبری اصولی و نظاممند این مکانیزمها و سازوکارها و اعمال کنترل اثربخش برای پیشبرد برنامـههـا و تحقـق اهـداف
سازمانی ،مستلزم استقرار و بهرهبرداری از سیستمهای حسابرسیداخلی است .برقراری و پیادهسازی حسابرسیداخلی نقطه شروع
سیستم مدیریت پیشرفته است.
حسابرسیداخلی یک فعالیت اطمینانبخشی و مشاورهای مستقل و بیطرفانه است که باهدف ایجـاد ارزشافـزوده و بهبـود
عملیات سازمان طراحیشده است .حسابرسیداخلی با اتخاذ رویکردی منظم و اصـولی ،اثربخشـی مـدیریت ریسـک ،کنتـرل و
حاکمیت شرکتی را بهمنظور دستیابی به اهداف سازمانی ،ارزیابی و بهبود میبخشد .این نظامنامه رویـه و روشهـای موردنیـاز
جهت انجام عملیات حسابرسی داخلی مستقر در صندوق بازنشستگیکشوری را بهعنوان سازمان هلدینگ مشخص میکند .این
نظامنامه با استانداردهای بینالمللی اجرای عملیات حسابرسیداخلی ارتباط تنگاتنگ دارد.
3د7د هدف و دامنه

نظامنامه حسابرسیداخلی قصد دارد که رهنمودهای عملی ،ابزارها و اطالعاتی را که برای مدیریت حسابرسیداخلی و همچنین
طرحریزی ،اجرا و گزارشگری در خصوص فعالیتهای اطمینانبخشی حسابرسیداخلی موردنیـاز اسـت را در اختیـار مـدیریت و
اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق بازنشستگیکشوری قرار دهد .فر براین است که اسـتفادهکننـدگان از ایـن
نظامنامه از چارچوبهای مدیریتی و کنترلها آگاهی داشته و از قابلیت اعمال قضاوت حرفهای مناسب برخوردار میباشند.
اتخاذ مناسبترین رویکرد جهت ایفای وظایف محوله طبق مفاد این نظامنامه ،مستلزم اعمـال قضـاوت حرفـهای اسـت .در
صورتیکه استفادهکنندگان از این نظامنامه با شرایطی مواجه شوند که رهنمودهای ارائهشده در این نظامنامه با قضاوت حرفهای
آنها در تضاد باشد ،باید مطلب با اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع در میان گذاشته شود تـا در صـورت نیـاز نظـامنامـه
اصالح گردد .وظیفه واحدحسابرسیداخلی ارائه خدمات اطمینانبخشی است ،ازاینرو این نظامنامه قصد دارد فرآیندهای موردنیاز
جهت دستیابی به این امر که مطابق استانداردهای بینالمللی حرفهای است را تشریح نماید.
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7د نقش و محتوای حسابرسیداخلی
7د3د تعریف حسابرسیداخلی

بر اساس استانداردهای بینالمللی ،خدمات اطمینانبخشی برای اجرای حرفهای عملیات حسابرسی داخلی عبارت است از:
«تعریف حسابرسیداخلی؛ هدف بنیادی ،ماهیت و دامنه حسابرسیداخلی را تشـریح مـیکنـد .حسابرسـیداخلـی یـک فعالیـت
اطمینانبخشی و مشاورهای مستقل و بیطرفانه بهمنظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است .حسابرسان داخلی به
سازمان کمک میکند تا با استفاده از رویکردی منظم و نظاممند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآینـدهای مـدیریت ریسـک،
کنترل و راهبری به اهداف خود دست یابد».
بر طبق استانداردهای بینالمللی اجرای حرفهای عملیات حسابرسی داخلی ،حسابرسیداخلی باید مدیریت ریسک ،کنتـرل و
حاکمیت شرکتی را ارزیابی و به بهبود آن از طریق یک رویکرد منظم و اصولی کمک نماید .ازاینرو ،حسابرسی در عرصههـای
زیر میتواند منشأ ارائه خدمات مؤثر قرار بگیرد:
مدیریت ریسک :حسابرسیداخلی باید از طریق شناسایی و ارزیابی ریسکهای عمده و کمک به بهبود سیستمهـای کنترلـی
مدیریت ریسک به سازمان کمک کند.
کنترل :حسابرسیداخلی باید در حفظ کنترلهای مؤثر از طریق ارزیابی اثربخشی و کارایی و همچنین ترویج بهبود مستمر آنها
به سازمان کمک کند.
حاکمیت شرکتی :حسابرسی داخلی باید حاکمیت شرکتی را ارزیابی و پیشنهادات مناسب در خصوص بهبود آن جهت دستیابی
به اهداف زیر را ارائه دهد:
● ترویج و اشاعه اصول اخالقی و ارزشهای مناسب در درون سازمان.
● حصول اطمینان از پاسخگویی و مدیریت مؤثر عملکرد سازمانی.
● انتقال مؤثر اطالعات مربوط به ریسک و کنترل به سطوح مناسب سازمانی.
● هماهنگی مؤثر فعالیتها و انتقال اطالعات بین هیئتمدیره ،حسابرسان داخلی ،حسابرسان مستقل و مدیریت.
7د7د نهادهای مؤثر برحسابرسیداخلی

در حال حاضـر انجمـن حسابرسـان داخلـی آمریکـا معتبرتـرین نهـاد پیشـرو درزمینـۀ رهنمودهـا و اسـتانداردگذاری و اشـاعه
حسابرسیداخلی در جهان میباشد .چارچوب حسابرسیداخلی اثربخش که توسط انجمن مزبور تهیهشده ،رهنمودهای وسیعی را
در اختیار متخصصین این رشته میگذارد .عناصر اصلی این چارچوب مجموعهای از استانداردهای حرفـهای و آیـیننامـه رفتـار
حرفهای میباشند.
7د7د 3د استانداردها

استانداردها ،رهنمودهایی جهت اجرای حسابرسی داخلی را ارائه میکند .این استانداردها نتیجه مطالعات دقیق ،مشاوره و تأمـل
در خصوص اصول بنیادی برای انجام خدمات حسابرسیداخلی میباشند .انجمن حسابرسان داخلی جهت شفافسازی بیشتر در
مورد برخی از استانداردها ،تفاسیری را منتشر مینماید .این تفاسیر بیشتر با جنبههای طرحریزی ،اجرا و گزارشگری پروژههـای
داخلی و همچنین با جنبههای مدیریتی و حاکمیت شرکتی حسابرسیداخلی در ارتباط هستند.
7د7د 7د آییننامه رفتار حرفهای

هدف این آییننامه ارتقا و اشاعه فرهنگ اخالقی در حرفه حسابرسیداخلی است .ساختار یک آییننامه رفتار حرفـهای مناسـب
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باید برمبنای اعتماد موجود در اطمینانبخشی بیطرفانه در خصوص مدیریت ریسک ،کنترل و حاکمیت شرکتی بنا گذاشته شود.
آییننامه رفتار حرفهای فراتر از تعریف حسابرسیداخلی است و دو جزء زیر را شامل میشود:
● اصول مرتبط با حرفه و اجرای حسابرسیداخلی.
● قواعد اخالقی که هنجارهای رفتاری مورد انتظار از حسابرسان داخلی را بیان میکند .ایـن قواعـد بـرای تفسـیر اصـول
اخالقی و کاربرد عملی آنها ضروری است.
7د1د گواهی رعایت آیین رفتار حرفهای واحدحسابرسیداخلی

بهعنوان یک گواهی استقالل و بیطرفی درانجام وظایف محوله ،تمامی اعضای واحدحسابرسیداخلی باید گواهی رعایت آیـین
رفتار حرفهای را امضا نمایند .این گواهی تأیید مینماید که آنها به آیین رفتار حرفهای پایبند خواهند بـود و هـیچگونـه تضـاد
منافع احتمالی با واحد مورد رسیدگی نخواهند داشت (پیوست شماره .)6
7د4د منشور حسابرسیداخلی

منشور حسابرسیداخلی یک سند رسمی است که اهداف ،اختیارات و مسئولیتهای فعالیت حسابرسیداخلی را تعریف مـیکنـد.
منشور حسابرسیداخلی جایگاه فعالیت حسابرسیداخلی را در سازمان مشخص میکند و مجوز دسترسی به مدارک و مستندات،
پرسنل و داراییهای فیزیکی را صادر مینماید .منشور همچنین دامنه فعالیت حسابرسیداخلی را تعریف میکند.
این منشور شالوده وجودی حسابرسیداخلی است و در صورت بروز هرگونه مشکلی بهعنوان یک مرجع ،قابلاستفاده اسـت.
منشور باید خالصه و نهایتاً دریک یا دو صفحه گنجانده شود و شامل شرح تفصیلی از رویهها و روشهـای حسابرسـی نیسـت.
مفهوم استقالل باید در منشور برجسته گردد .منشور توسط هیئتمدیره صندوق بازنشسـتگیکشـوری بـه تصـویب مـیرسـد و
مفاهیم آن بهطور گسترده در سازمان نهادینه میگردد .منشور نباید بهعنوان سندی که مهر و امضا میشود در البـهالی سـایر
مدارک به دست فراموشی سپرده شود ،بلکه باید بهعنوان یک سیاست زنده و جاری در سازمان مطرح باشد .فرآیند گزارشـگری
باید بهطورخالصه در منشور آورده شود و باید مشخص شود که واحدحسابرسیداخلی به چه مقامی گزارش میدهد .در اینجاست
که کمیته حسابرسی مطرح میشود ،چراکه ارتباط روشنی بین منشور و کمیته حسابرسی که جایگاه حسابرسـیداخلـی را ارتقـا
میدهد وجود دارد.
7د3د کمیته حسابرسی

این کمیته مسئول نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل ،پیشنهاد حسابرسان مستقل بـه مجمـع عمـومی صـاحبان سـهام
بهمنظور انتصاب ،تعیین حقالزحمه و عزل حسابرسان مستقل ،بررسی دفعـات حسابرسـی ،دریافـت گـزارش حسابرسـی و نیـز
کسبشده از انجام اقدامات اصالحی بهموقع و صحیح توسط مدیریت بـرای کنتـرل ضـعفهـا و کاسـتیهـا ،عـدم تطـابق بـا
سیاستها ،قوانینومقررات و سایر مشکالت شناساییشده از سوی حسابرسان است .منشور کمیتهحسابرسی ،هـدف از تشـکیل
کمیتهحسابرسی ،دامنه اختیارات ،ترکیب اعضای کمیته ،سازماندهی جلسات و مشروح مسئولیتهای این کمیته را ارائه میکند.
1د طرحریزی و گزارشگری حسابرسیداخلی مبتنی بر ریسک
طرحریزی انجام پروژههای حسابرسیداخلی و فرآیند اطمینانبخشی باید مبتنی بر ارزیابی ریسک باشد و حداقل سـاالنه تهیـه
شود .در این فرآیند باید نقطه نظرات مدیریت ارشد و اعضای هیئتمدیره لحاظ شـود .مدیرحسابرسـیداخلـی بایـد بـهصـورت
دورهای به هیئتمدیره و مدیریت ارشد در خصوص هدف ،اختیارات ،مسئولیتها و عملکرد منطبق بـا طـرح حسابرسـیداخلـی
گزارش دهد .گزارشگری همچنین باید شامل نقاط ریسک عمده ،مسائل و مشکالت کنترلی ،حاکمیت شرکتی و سایر حوزههای
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موردنیاز یا درخواست شده توسط اعضای هیئتمدیره و مدیریت ارشد باشد.
1د3د فرآیند طرحریزی حسابرسیداخلی مبتنی بر ریسک

در انطباق با استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی ،واحد حسابرسیداخلی فرآیند طرحریزی حسابرسـی مبتنـی بـر ریسـک را
جهت تعیین اولویتهای حسابرسیداخلی برای سال پیشرو و بر اساس یک قاعده بـرای دو سـال دیگـر انجـام مـیدهـد .در
قسمتهای ذیل مراحل فرآیند طرحریزی تشریح میشود و برخی موارد کلیدی که باید در تهیه طرحهای مؤثر مدنظر قرار گیرد
نیز ذکر میگردد.
1د7د مرور کلی فرآیند طرحریزی حسابرسیداخلی مبتنی بر ریسک

فرآیند طرحریزی ساالنه در واحدحسابرسیداخلی از یک رویکرد مبتنی بر ریسک بهره میجوید که تا حد زیادی برای شناسایی
حوزههای دارای بیشترین ریسک و اولویتبندی آنها ،متکی به قضاوت حرفـهای گـروه حسابرسـیداخلـی اسـت .طـرحهـای
حسابرسی مبتنی بر ریسک بهمنظور حصول اطمینان از تخصیص بهینه منابع حسابرسیداخلی به حوزههایی که جهت دسـتیابی
سازمان به نتایج استراتژیک مهمتر بوده و ریسک آنها را کاهش میدهد ،تهیه میگردد.
مدل زیر اجزای اصلی طرحریزی حسابرسیداخلی مبتنی بر ریسک را نشان میدهد:
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1د7د 3د شناسایی جامعه حسابرسیداخلی

تمامی شرکتهای زیرمجموعه و تحت کنترل به همراه واحدهای سـازمانی واحـد مـورد رسـیدگی (هـر یـک از شـرکتهـای
استفادهکننده این نظامنامه ،شامل هلدینگهای تخصصی و سازمانهای تابعـه) شناسـاییشـده و در محـدوده انجـام عملیـات
حسابرسیداخلی بهصورت بالقوه قرار میگیرند.
1د7د 7د گروهبندی جامعه به واحدهای قابل حسابرسی

همه شرکتهای زیرمجموعه به واحدهایی گروهبندی میگردند که احتماالً یافتههای معنیداری را برای مدیریت واحد مربوطـه
و یا مدیریت ارشد ایجاد نمایند و از چنان اندازه و دامنهای برخوردار باشد که یک پروژه حسابرسی بتواند دریـک فاصـله زمـانی
معقول طراحیواجرا گردد.
1د7د 1د ارزیابی ریسک واحدهای قابل حسابرسی

هر واحد قابل حسابرسی ازلحاظ اهمیت ریسک آن واحد در دستیابی به اهداف شرکت ،پیچیدگی آن ازلحاظ حصول اطمینان از
اینکه نتایج مورد انتظار کسبشده و حساسیت آن ازلحاظ ذینفعان عام و یا خاص مورد ارزیابی قرار میگیرد .بر اساس ارزیـابی
صورت گرفته واحدهای قابل حسابرسی جهت شروع عملیات اولویتبندی میگردند .این اولویـتبنـدی از طریـق پرسـشنامـه
ارزیابی کلی ریسک حسابرسی داخلی (پیوست شماره  )9که برای آنها ارسال میگردد و نمره دهی به پاسـخهـای مربوطـه در
بازه  8الی  4در پاسخنامه مربوطه (پیوست شماره  )4صورت میپذیرد .درنهایت پاسخنامه مزبور که در فرمت اکسـل مـیباشـد،
ریسک کلی واحد قابل حسابرسی را در هشت گروه ارزیابی و گزارش مینماید.
1د7د 4د شیوه انتخاب پروژههای مهم حسابرسی

پروژههای حسابرسی به ترتیب تقدم ،ازلحاظ اهمیت ریسک واحدهای قابل حسابرسی و همچنین نظـرات کمیتـه حسابرسـی و
هیئتمدیره شرکت انتخاب میشود .شایانذکر است بر اساس طرح حسابرسی تهیهشده ،ممکن است با توجه به درجـه ریسـک
واحدهای مختلف شرکتهای هلدینگ ،شرکتها در چند مرحله موردحسابرسیداخلی قرار بگیرند.
1د7د 3د طرح سهساله حسابرسی

طرحهای سالیانه ،پروژههای حسابرسی را به ترتیب اولویت آنها پیشنهاد میکند و شامل اهداف اولیه و دامنه کـار هـر پـروژه،
برآورد منابع حسابرسیداخلی موردنیاز و شناسایی مناسبترین زمانبندی برای هر پروژه است.
1د7د 6د گزارش سالیانه حسابرسیداخلی

واحد حسابرسیداخلی باید طبق استانداردهای حسابرسیداخلی ،گزارش سـالیانهای تهیـه نمایـد .گـزارش سـاالنه ،پـروژههـای
حسابرسی برنامهریزیشده و اجراشده طبق طرح حسابرسی برای هرسال را تشریح مینماید .همچنین این گـزارش یافتـههـای
موردتوجه مدیریت ارشد به همراه پیشنهادات مربوطه جهت بهبود آنها و اظهارنظر کلی در خصوص کنترلها ،حاکمیت شرکتی
و مدیریت ریسک در سازمان را ارائه میکند.
4د عملیات اجرایی پروژههای حسابرسیداخلی
فرآیند اجرای حسابرسیداخلی شامل سه مرحله زیر میباشد:
ـ برنامهریزی
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ـ اجرا
ـ گزارشگری
پس از تعیین واحد قابل حسابرسی طبق طرح حسابرسی مبتنی بر ریسک ،پروژه حسابرسی بهگونهای اثربخش برای تعیـین
اهداف خاص ،دامنه ،معیار حسابرسی و روش اجرای کار ،تعریف میگردد .در ابتدای مرحله برنامهریزی ،معموالً کار حسابرسـی
در سطحی گسترده تعریف میشود لیکن ،ازآنجاییکه حسابرسی کردن تمامی جزئیات نه عملی است نه مقرونبهصرفه ،ازاینرو
مدیر حسابرسی داخلی باید ریسکهای مرتبط با واحد موردحسابرسی را شناسایی ،اهداف اصلی را تدوین و دامنه مناسب کار را
مشخص نماید .بهاینترتیب مدیر حسابرسی قادر خواهد بود اطمینان یابد که منابع محدود حسابرسی به حوزههای کلیـدی کـه
میتواند تأثیر مهمی بر عملکرد و نتایج فعالیت واحد مـورد حسابرسـی داشـته باشـد ،اختصـاصیافتـه اسـت .در پایـان مرحلـه
برنامهریزی ،مدیر حسابرسی قادر خواهد بود حوزههایی که باید حسابرسی شوند و چرایی و چگونگی این حسابرسی را مشخص
نماید.
4د3د شروع به کار حسابرسی
4د3د 3د اطالع به واحد حسابرسی شونده

قبل از شروع رسمی هر پروژه حسابرسی ،واحد حسابرسیداخلی باید شرکت یا واحد مورد رسیدگی را بهطور رسـمی و مکتـوب
مطلع سازد (پیوست شماره  .)2معموالً مخاطب نامه مدیر ارشد ،مسئول یا پاسخگوی هر واحد یا فعالیت یـا شـرکت مـیباشـد.
پیشنویس مکاتبات اولیه با شرکت یا واحدها توسط سرپرست حسابرسیداخلی تهیـه و توسـط مـدیر حسابرسـیداخلـی تأییـد
میشود .در پروژههای حساس حسابرسیداخلی ممکن است شرایط ایجاب کند که رئیس کمیته حسابرسی نامه اولیـه را ارسـال
کند .این نامه محتوی اطالعاتی در خصوص تاریخ شروع کار ،اهداف و دامنه کار ،هرگونه مطلب یا مسئله خاص که میبایست
موردتوجه قرار گیرد و اسامی تیم حسابرسی است .در این نامه درخواست برگزاری یک جلسه هماهنگی و مشخص کردن یـک
نفر هماهنگکننده جهت تسهیل امور نیز میتواند ذکر شود .بعد از مکاتبات رسمی ،مدیر حسابرسی در صورت نیاز باید اقدامات
الزم را برای برگزاری یک جلسه هماهنگی یا هرگونه اقدام دیگری که شروع حسابرسی را تسهیل میکند انجام دهد.
4د3د 7د برگزاری جلسه هماهنگی

در طول جلسه هماهنگی ،مدیر حسابرسی باید اطالعات و جزئیات برنامه و فعالیت واحدی کـه قـرار اسـت حسابرسـی شـود را
بهصورت روشن و شفاف دریافت نموده و مسئولیتهای واحد موردحسابرسی را به آنان خاطرنشان سازد .مدیر حسابرسی داخلی
میتواند روگرفت اسنادی را که برای کسب شناخت از واحد مورد رسیدگی ضروری است ،از آنان درخواست کند .نمونه اطالعات
موردنیاز جهت شروع حسابرسی طی پیوست شماره  1ارائه گردیده است .عالوه بر بررسی ،مستندسازی و تحلیل اطالعات مالی
و غیرمالی عملکرد ،مدیر حسابرسی ممکن است خواستار بازدید از کارخانه یا عملیات شرکت ،مصـاحبه بـا مـدیریت ،کارکنـان،
نمایندگان فروش یا کارشناسان و بررسی هرگونه مستندات کنترل داخلی باشد .مدیر حسابرسی باید خالصهای از فعالیت واحـد
مورد رسیدگی را تهیه و آن را برای تأیید با مسئوالن مربوطه مرور کند .اگر واحد حسابرسی شونده نیز پیشنهادهایی در خصوص
اهداف ،دامنه و یا نگرانیهایی در خصوص عملکرد سیستم داشته باشد باید در این جلسه مطرح گردد.
4د7د برنامهریزی

معموالً مرحله برنامهریزی از سه فعالیت مجزا ولی همپوشان تشکیلشده است:
الف ـ شناخت محیط کسبوکار.
ب ـ ارزیابی کنترلهای داخلی و تعیین و ارزیابی ریسک.
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پ ـ تعیین مناسبترین اهداف و دامنه حسابرسی و معیارهایی که باید به کار گرفته شوند.
4د7د3د شناخت محیط کسبوکار

سرپرست یا مدیر حسابرسی باید شناخت مناسبی از برنامه و فعالیت واحد مورد رسیدگی ،ازجمله روشها و رویههـای مـدیریت،
فرآیندهای شرکت ،خطمشیها و روشها ،محیط بیرونی و درونی به دست آورد .خصوصاً باید بـر تمـامی جنبـههـای بااهمیـت
فرآیندهای مدیریت ریسک ،کنترل و حاکمیت شرکتی در واحد مورد رسیدگی تمرکز گردد .برخی از اسناد و اطالعات مهمی که
سرپرست یا مدیر حسابرسی میتواند از طریق آنها شناخت خوبی در خصوص واحد مورد رسیدگی به دست آورد به شـرح زیـر
است:
● قوانینومقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی
● فرآیندها ،خطمشیها ،روشها ،استانداردها و آییننامهها
● نتایج حسابرسیهای سالهای گذشته
● نمودار سازمانی
● شرح وظایف و ابزارهای تفویض اختیار
4د7د7د ارزیابی ریسکها

فرآیند ارزیابی ریسک ،ابزاری ساختارمند جهت ارزیابی اطالعات و اعمال قضاوت حرفهای برای حوزههای مهم حسابرسی ارائه
میدهد .ارزیابی ریسک در طول مرحله طرحریزی کار انجام میشود تا مشخص شود که اهداف اولیه و رسیدگیهـا بـهصـورت
صحیح و مناسبی بر ریسکهای مهم مرتبط با واحد مورد رسیدگی متمرکزشده است .درصورتیکه ارزیابیهای بعـدی ریسـک،
تعداد ریسکهای بیشتری را نشان دهد یا درجۀ ریسک بیشتر یا کمتری را به ریسکهای قبلی اختصاص دهـد ،ممکـن اسـت
هدف حسابرسی در طرح حسابرسی مبتنی بر ریسک نیاز به اصالح داشته باشد .ارزیابی تفصیلی ریسک شـامل گـامهـای زیـر
میشود:
● شناسایی ریسکهای مرتبط با دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار واحد مورد رسیدگی.
● ارزیابی اهمیت نسبی ریسکها ازلحاظ احتمال وقوع ریسک و تأثیری که در صورت رخداد میتواند داشته باشد.
● تعیین اینکه آیا کنترلهای موردادعای مدیریت از وقوع ریسکهای عمده شرکت پیشگیری میکند یا آنهـا را کـاهش
میدهد.
● برنامهریزی برای تمرکز اهداف و دامنه حسابرسی بر آزمون وجود یا کفایت و اثربخشی کنترلهای کلیدی در حوزههـای
پر ریسک.
4د7د1د ارزیابی کنترلهای داخلی

کنترل به بیان ساده ،حصول اطمینان از این مطلب است که آن چیزی که اتفاق میافتد آن چیزی است که باید اتفاق بیافتـد و
جلوگیری از وقوع نتایج نامطلوب تا حد امکان میباشد .یک کنترل هرگونه اقدامی است که توسط مدیریت شرکت یا کارکنـان
آن برای افزایش احتمال تحقق اهداف مصوب ،حذف یا کاهش اثرات ریسک و محافظت از داراییها ازجمله وجوه نقد ،امـوال،
حسن شهرت و منابع انسانی صورت میگیرد .کنترلها معموالً دودستهاند :پیشگیرانه و کشف کننده .کنترلهـای پیشـگیرانه از
وقوع پیامدهای ناخواسته پیشگیری میکند .این کنترلها نقش خود را از طریق ایجاد محدودیت در پردازش معـامالت روزمـره
ایفا میکنند .مثالً محدودیت ایجادشده در سیستم پرداخت با انجام پرداختهای عمده از طریق سیستم بانکی و یا ایجاد رویهای
جهت تأیید انجام پرداختها با حداقل دو امضای مجاز .مثالهای دیگری از کنترلهای پیشگیرانه عبارتاند از آموزش کارکنان
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درباره چگونگی انجام صحیح کار ،تفکیک وظایف برای کاهش فرصت سوءاستفاده ،ایجاد ابزارهـای بازدارنـده فیزیکـی جهـت
حفاظت از داراییها مثل قفل ،آژیر خطر و کارتهای عبور در ساختمان .کنتـرلهـای کشـف کننـده بـرای کشـف پیامـدهای
ناخواسته پس از وقوع ،طراحی میشوند .چند نمونه از کنترلهای کشف کننده عبارتاند از انبارگردانی ،انجام حسابرسیداخلی و
مستقل .به کنترلهای کشف کننده ،کنترلهای نظارتی نیز گفته میشود چراکه این کنترلها فراتر از فرآیندها یا فعالیـتهـای
روزمره و کنترلهای پیشگیرانه آنها عمل میکنند.
مدیر حسابرسی داخلی که شناختی از اهداف و محیط کنترلی شرکت کسب کرده و ریسکهای اصلی رسیدن به اهـداف را
شناسایی کرده است ،اکنون در موقعیتی است که کنترلهای مربوطه و اثربخشـی آنهـا را در کاسـتن از ریسـک ،شناسـایی و
ارزیابی کند .درواقع مدیر حسابرسی داخلی فرآیند یا فعالیتی را که کنترل برای آن منظور طراحیشـده را مسـتند و اثربخشـی و
کارایی مورد انتظار و بهصرفه بودن آنها را ارزیابی خواهد کرد و درنهایت نحوه کارکرد کنترل را آزمون خواهـد کـرد .در ایـن
آزمون مدیر حسابرسی توجه خاصی به میزان اتکاپذیری بر کنترلهای کشف کننده یا نظارتی خواهد داشت ،چراکه آنها لـزوم
آزمون گسترده کنترلهای پیشگیرانه را کاهش میدهند .برای مثال یک مدیر ممکن است یـک تـیم کنتـرل کیفیـت را بـرای
بررسی نمونهای از فایلها یا معامالت طی فواصل معین تشکیل دهد .اگر این فعالیت بهعنـوان یـک کنتـرل بـهانـدازه کـافی
اتکاپذیر باشد ،ممکن است ضرورت آزمون پروندهها و معامالت طی عملیات حسابرسی را از بین ببرد.
4د7د4د تعیین اهداف حسابرسی ،دامنه ،معیارها و روشها
4د7د4د 3د اهداف حسابرسی

پس از کسب شناخت از فعالیت ارزیابی کنترلهای داخلی و ارزیابی ریسکها (شامل آزمون محدود کنترلها) ،مدیر حسابرسـی
اهداف و دامنه خاص حسابرسی را پیشنهاد میکند .هدف حسابرسی معموالً به شکل یک سؤال است که حسـابرس بـه دنبـال
پاسخ آن میگردد .اهداف باید بهدقت موردبررسی قرار گیرند و بهگونهای شفاف بیان شوند کـه کسـب نتیجـهای مشـخص در
خصوص هرکدام از آنها امکانپذیر باشد .اهداف معموالً به محصول کلی و اصلی حسابرسیداخلی در خصوص اطمینانبخشی
درباره مدیریت ریسک ،کنترلها ،حاکمیت شرکتی یا مسائل دارای ریسک که در مرحلـه طـرحریـزی شناسـاییشـده متمرکـز
میگردند.
4د7د4د 7د دامنه

دامنه باید بهطور شفاف حوزهها ،فرآیندها ،فعالیتها یا سیستمهایی که موردحسابرسی قرارگرفته و در مورد آنها نتیجـهگیـری
خواهد شد را توصیف کند .اگر محدودیتهایی در دامنه حسابرسی وجود داشته باشد ،این محـدودیتهـا بایـد مشـخص شـود.
همچنین دامنه حسابرسی دوره زمانی حسابرسی را بیان خواهد کرد.
4د7د4د 1د معیار حسابرسی

معیارهای حسابرسی ،استانداردهای منطقی و دستیافتنی عملکرد و کنترل هستند که بر اساس آنها رعایت قوانین و مقررات و
دستورالعملها ،کفایت سیستمها و رویهها و صرفه اقتصادی،کارایی و اثربخشی عملیات ارزیابی و سنجیده میشـود .معیارهـای
حسابرسی که مبنایی را برای تدوین مشاهدات حسابرسی و نتیجهگیری فراهم میکنند باید متناسب با ماهیت حسابرسی باشـد.
قصور در شناسایی و کسب موافقت واحد مورد رسیدگی یا کمیته حسابرسی درباره معیارهای مناسـب حسابرسـی ممکـن اسـت
منجر به نتیجهگیری نامناسب یا اختالفنظر شود .معیارهای مناسب حسابرسی باید مرتبط ،قابلاتکا ،بیطرفانه و کامـل باشـند.
در شناسایی معیارهای مرتبط و قابلاتکای حسابرسیداخلی میتوان معموالً بـه قـوانین و مقـررات ،خـطمشـی ،رهنمودهـا یـا
استانداردها و کارشناسان خبره استناد کرد .در صورت نبود چنین معیارهایی ،حسابرسیداخلی میتوانـد از منـابع مختلفـی مثـل
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استانداردهای انجمنهای حرفهای ،معیارهای پذیرفتهشده صنعت ،عرف ،چارچوبهای کلی کنترل مدیریت و استانداردهای خود
واحد مورد رسیدگی استفاده نماید.
4د7د4د 4د روش

زمانی که اهداف حسابرسی ،دامنه و معیارها بهروشنی مشخص گردیدند ،مدیر حسابرسی باید رویکردی را برای انجام حسابرسی
طراحی کند که معنیدارترین نتایج را با صرف کمترین هزینه فراهم کند .هدف تشریح رویکرد حسابرسی ،حصـول اطمینـان از
این مطلب است که بهمنظور کسب نتیجه در مورد هر یک از اهداف حسابرسی ،شواهد کافی و مناسب جمعآوری گردیده است.
مدیر حسابرسی با استفاده از قضاوت حرفهای خـود رویکـردی را بـر اسـاس ماهیـت و میـزان شـواهد حسابرسـی موردنیـاز و
مناسبترین و بهصرفهترین ترکیب آزمونها و روشهای جمعآوری شواهد را تدوین میکند .یک رویکرد اثـربخش معمـوالً از
ابزارها و فنون حسابرسی متنوعی بهره خواهد برد .ابزارها و فنون مختلف دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی هستند .برای مثال
یک ابزار ممکن است درجه باالیی از مهارت فنی را نیاز داشته باشد ،درحالیکه ابزار دیگر نیازمند درجه باالیی از مهـارتهـای
ارتباطی باشد .یک ابزار ممکن است پرهزینه اما اتکاپذیرتر باشد و دیگری ارزان اما قابلیت اتکای کمتری داشته باشد.
4د7د4د 3د تهیه گزارش برنامهریزی دامنه کار

در انتهای مرحله برنامهریزی سرپرست و یا مدیرحسابرسیداخلی گزارش خالصهای از نتایج بررسیهای کلی انجامشده را تهیه
خواهد کرد که نمونه آن در پیوست شماره  3این نظامنامه ارائهشده است .این گزارش مبنـای انجـام پـروژه حسابرسـیداخلـی
قرارخواهدگرفت.
4د7د4د 6د تدوین برنامههای حسابرسی

در تدوین برنامه حسابرسی باید ترکیب و وظایف نیروها ،چگونگی انجام کار و بودجه زمانی موردنیاز جهت انجـام کـار در نظـر
گرفته شود .در تدوین این برنامه باید آزادی عمل مناسبی جهت استفاده از خالقیت و قضاوت حرفهای در انحراف از روشهای
تعیینشده و یا انجام بررسیهای بیشتر در صورت لزوم ،به تیم حسابرسی داده شود .برنامه حسابرسی شرح تفصیلی آزمونهـا و
روشهای حسابرسی است که مدیر و یا سرپرست حسابرسی بهعنوان روش بهینه جمعآوری و تجزیهوتحلیل شواهد با کمترین
هزینه و با حفظ بیطرفی و استقالل طراحی کرده است .هدف از برنامه حسابرسی عبارت است از:
● راهنمایی برای اجرا و هماهنگسازی کار حسابرسی
● تعیین بودجه زمانی و نیروی انسانی قابل اختصاص
● تقسیم وظایف بین اعضای تیم حسابرسی
● نحوه نظارت و سرپرستی مؤثر کار و ارزیابی هزینه و کیفیت کار انجامشده
● مستندسازی نحوه مراقبت حرفهای و رعایت استانداردهای حرفهای و خطمشیها
زمانی که اهداف و دامنه تعیین شد ،کارایی و اثربخشی یک حسابرسی تا درجه باالیی بـه نحـوه طراحـی و اجـرای برنامـه
حسابرسی بستگی دارد .عنصر اصلی یک برنامه ،اثربخشی آزمونها و روشهای جمعآوری و تحلیل شـواهد حسابرسـی اسـت.
آزمونها و روشهای حسابرسی باید بهگونهای تدوین شوند که ارتباط هر آزمون یا روش با معیار و هدف حسابرسـی مشـخص
باشد .همچنین برنامهها باید شامل محلی برای ثبت عطف متقابل کار برگها به یکدیگر باشد.
4د1د اجرای پروژه حسابرسی
هدف از مرحله اجرای حسابرسی جمعآوری شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای کسب نتیجه درباره اهداف شناساییشـده در
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مرحله طرحریزی است.کار میدانی عموماً بهعنوان شروع مرحله اجرا قلمداد میشود.
4د1د 3د برگزاری جلسه معارفه با واحد مورد رسیدگی

جلسه معارفه معموالً در نخستین روز کاری در محل شرکت با حضور مدیر و تیم حسابرسی و مسـئولین واحـد مـورد رسـیدگی
برگزار میگردد .دستور جلسه این نشست عموماً شامل موارد زیر است:
● معرفی اعضای تیم حسابرسی و کارکنان شرکت و حوزههای مسئولیت آنها.
● اهداف و دامنه حسابرسی.
● فرآیند حسابرسی شامل رویکرد و روش اجرای کار ،بودجه زمانی پیشبینیشده و مکان استقرار حسابرسان.
● انتظارات حسابرسان داخلی از کارکنان و مسئولین واحد مورد رسیدگی جهت همکاری و مشارکت.
● کسب اطالعات و گزارشگری فعالیتها و محصوالت.
پس از جلسه معارفه ،اعضای تیم حسابرسی معموالً بهطور انفرادی با مسئول هر فعالیت یا بخش مالقـات مـیکننـد .ایـن
مالقاتها میتواند جهت کسب شناخت از نحوه انجام مسئولیتها ،نحوه دسترسی به مسـتندات موردنیـاز و مالقـات بـا سـایر
کارکنان مفید باشد.
4د1د 7د تکمیل برنامههای حسابرسی

وقتیکه جلسه معارفه برگزار شد ،اعضای تیم حسابرسی به انجام برنامه حسابرسـی در بخـشهـای اختصـاصیافتـه بـه خـود
میپردازند .در این مرحله فرآیندهای مستمر تحلیل و ارزیابی شواهد ،پاالیش و ارائه آنها و یافتهها صورت میگیرد .در بخش -
شش این نظامنامه ابزارهای مورداستفاده جهت گردآوری اطالعات بهتفصیل تشریح شده است .جهت اطمینان از انجام تمـامی
مراحل کار طبق برنامهریزی انجامشده ،اعضای تیم باید پرسشنامههای مربوط به قسمت خود را تکمیل و در ابتدای هر قسمت
از فایل حسابرسی مستند نمایند (پیوست شماره  .)1بهعالوه ،اعضای تیم حسابرسیداخلی باید ماتریس ریسـک و کنتـرلهـای
مربوطه (پیوست شماره  )3را برای فرآیندهای اصلی و موضوعات کلیدی مشخصشده در دامنه پروژه تکمیـل نماینـد .در ایـن
ماتریس ریسکهای مربوط به هر فعالیت یا موضوع ،همراه با پیامدهای مربوطه و همچنین توانایی سیستم کنترلهای داخلـی
در مدیریت آنها مستند گردیده و پس از انجام بررسیهای تفصیلی ،حسب مورد نسبت به ارائه نقاط ضعف کنترلهای داخلی و
پیشنهادها بهبود در قالب کار برگ یافته و توصیه (پیوست شماره  )83اقدام میشود .همچنین ابتدای هر فایل حسابرسی داخلی
شامل کار برگ خالصه یافتهها میباشد که توسط هریک از اعضای تیم حسابرسـی تکمیـل مـیگـردد (پیوسـت شـماره .)88
اعضای تیم حسابرسی میبایست هر یک از یافتهها را بر اساس نقاط ضعف و قوت ،نوع ریسک و رتبه آن و یا کارایی ،همراه با
پیامد مربوطه و پیشنهاداتی جهت اصالح یا بهبود آنها در این کار برگ مکتوب نمایند.
در نهایت بر اساس ریسکهای استخراجشده از واحد مورد رسیدگی ،ریسک نهایی در چهـار بـازه رضـایتبخـش ،عمومـاً
رضایتبخش ،نسبتاً رضایتبخش و نامطلوب ارزیابی و بهعنوان اظهـارنظر نهـایی در خصـوص درجـه ریسـک کلـی سیسـتم
کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک واحد مورد رسیدگی در گزارش حسابرسی ذکر مـیگـردد .دسـتورالعمل مربـوط بـه انـواع
ریسکها ،نحوه طبقهبندی یافتهها بر اساس اهمیت و کارایی و همچنین نحوه ارزیابی ریسک کلـی واحـد مـورد رسـیدگی در
(پیوست شماره  )86این نظامنامه ارائه گردیده است.
4د4د گزارشگری نتایج کار
همانگونه که قبالً نیز اشاره شد نقش حسابرسیداخلی ،ارائه خدمات اطمینانبخشی مضاعف درباره فرآیندهای مدیریت ریسک،
کنترلها و حاکمیت شرکتی است .برای دستیابی به این هدف ،واحد حسابرسیداخلی باید بهطور مؤثری یافتـههـای حاصـل از
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حسابرسی و پیشنهادات اصالحی خود را گزارش کند.
در طول حسابرسی ،سرپرست تیم حسابرسی درباره مشاهدات و یافتهها و توصیههای احتمالی با مسئولین مربوطه در محـل
شرکت گفتگو خواهد کرد .این فرآیند به اطمینانبخشی نسبت به اینکه تمامی اطالعات مـرتبط دررسـیدن بـه نتـایج در نظـر
گرفتهشده کمک مینماید و فرصتی را برای تیم حسابرسی و واحد مور درسیدگی ایجاد میکند تا برای تدوین راهکارهای مؤثر
برای کاستیهای شناساییشده با یکدیگر همکاری کنند .درانتهای عملیات حسابرسی ،این فرآیند ارتباطی غیررسمی از طریـق
جلسه اختتامی و گزارشهای مکتوب رسمی میشود .مرحله گزارشگری حسابرسی شامل درمیان گذاشتن یافتههـای حاصـل از
حسابرسی با واحد موردرسیدگی ،نگارش پیشنویس گزارش ،انتشار پیشنویس اولیه و بعدی ،بررسی برنامههای مدیریت جهت
رفع آنها و تهیه گزارش برای کمیته حسابرسی و توزیع نسخ گزارش نهایی حسابرسی داخلی است.
4د4د 3د مطرح نمودن یافتهها با واحد مور درسیدگی

قبل از نگارش پیشنویس گزارش ،سرپرست گروه یا مدیر حسابرسی داخلی باید بهطور رسمی تمامی یافتههای مهم حسابرسی
را با مدیریت ارشد واحد مور درسیدگی درمیان بگذارد .این فرآیند به دالیل زیر ضرورت دارد.
● هیچگونه مطلب غیرمنتظره در ارتباط با گزارشگری نتایج حسابرسی وجود نداشتهباشد و مدیریت واحد مورد رسـیدگی از
همه نکات مطلع گردد تا در صورت لزوم مدارک یا اطالعات اضافی به حسابرسان ارائه نماید.
● احتمال وجود هرگونه سوءتفاهم و سوءتعبیر وجود نخواهد داشت.
● حسابرسیداخلی نسبت بهتمامی شواهد مرتبط و هرگونه اقدام اصالحی انجامشده آگاه است.
● همچنین جلسه پرسوجو با شرکت بازخوردهایی درباره توصیههای پیشنهادی خواهد داشت.
4د4د 7د تهیه پیشنویس گزارش

هدف از ارائه پیشنویس گزارش ،اطالعرسانی رسمی و مکتوب است .پیام باید شفاف و مختصر و دقیق باشد تا مطمئن شـویم
که استفادهکننده از گزارش مقصود گزارش را درک خواهد کرد .گزارش باید بیطرفانه و منصفانه باشد و بدون جانبداری تهیه
شود و حوزههایی که مدیریت اقداماتی را جهت اصالح ناکاراییها و نواقص انجام داده ،منعکس نماید .همچنـین گـزارش بایـد
شامل نقاط قوت سیستم عملکردی واحد مور درسیدگی باشد .نمونه گزارش حسابرسیداخلی درپیوست شماره  89این نظامنامه
ارائه گردیده است.
4د4د 1د انتشار پیشنویس گزارش حسابرسیداخلی

مدیر حسابرسی داخلی پیشنویس گزارش را با درخواست رسمی جهت پاسخ و ارائه برنامه اجرایی مدیریت جهت رفـع نـواقص
ذکرشده ،صادر میکند .قبل از انتشار گزارش نهایی ،مدیر حسابرسی داخلی باید وقت معقول و مناسبی برای مرور پـیشنـویس
ارائهشده و ارائه یک پاسخ رسمی شامل برنامه اجرایی جهت رفع نواقص ذکرشده درگزارش برای واحد رسـیدگی شـده در نظـر
بگیرد.
4د4د 4د تهیه گزارش برای تأیید کمیتهحسابرسی

رئیس کمیته حسابرسی مسئول تمامی گزارشهای حسابرسیداخلی اسـت .بـرای ارائـه تصـویر منصـفانه و کامـل بـه کمیتـه
حسابرسی ،گزارش حسابرسی میبایست شامل برنامه اجرایی مدیریت جهت رفع نواقص ذکرشده باشد .گزارش میبایست بـه-
گونهای طراحی شود که برای هر توصیه و پیشنهاد ارائهشده ،نظرمـدیریت ،شـخصمسـئول رفـع نـواقص و زمـان اجـرای آن
مشخص شود .درصورتیکه تهیه برنامه اجرایی مدیریت زمان زیادی نیاز داشتهباشد ،گزارش بدون برنامه اجرایی مدیریت برای
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کمیته حسابرسی ارسال میگردد.
4د4د 3د نهایی کردن و انتشار گزارش حسابرسیداخلی

پس از تأیید گزارش توسط کمیته حسابرسی ،گزارش مزبور تکثیرشده و نسخ مربوطه به کمیته حسابرسی و قسمتهای درگیـر
درپروژه ارسال میگردند .همچنین نسـخهای از گـزارش درفایـل حسابرسـیداخلـی و فایـل مکاتبـات واحدحسابرسـی داخلـی
بایگانیشده و کمیتهحسابرسی شرکتهای زیرمجموعه موظفاند نسخهای از گزارش را برای کمیتهحسابرسی هلدینگ مربوطه
نیز ارسال کنند .درنهایت کمیتههای حسابرسی تمامی هلدینگها موظفاند نسخهای از گزارشهای حسابرسـیداخلـی تمـامی
سازمانهای تحتپوشش خود را حداکثر 83روز پس از تاریخ انتشار گزارش ،به اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق
بازنشستگیکشوری ارسال کنند.
4د4د 6د پیگیری رفع نقاط ضعف

پس از گذشت مدتزمانی معقول ،حسابرسان باید انجام اقدامات اصالحی از طرف مدیریت واحد حسابرسـی شـده جهـت رفـع
یافتههای حاصل از حسابرسی را پیگیری نمایند .برای انجام این کار حسابرسان با مدیریت واحد حسابرسی شده تماس گرفته و
تقاضای گزارش وضعیت درمورد اقدامات اصالحی که برعهده مدیریت بوده را مینمایند .دراینارتباط مـوارد ذیـل مـیبایسـت
درنظرگرفته شود:
● حسابرس ،اثربخشی اقدامات اصالحی انجامشده را ارزیابی و درصورتنیاز راهحلهای جایگزین را دراختیار مدیریت واحد
مور درسیدگی قرار میدهد.
● در صورت لزوم ،مرحله پیگیری جهت اطمینان از ایجاد تغییرات درواحد موردرسیدگی ،ممکن است چندین بار انجام شود.
ممکن است برای اطمینان از انجام پیشنهادات و اقدامات اصالحی حسابرسی بیشتری نیز انجام شود.
● میزان ریسک و درجه ضعف کنترلهای داخلی یا آسیبپذیری آنها ،فاصـله زمـانی بـین مرحلـه گزارشـگری و مرحلـه
پیگیری را مشخص میکند .همچنین تاریخ ارائهشده توسط واحد حسابرسی شده جهت رفـع نـواقص گـزارش حسـابرس
داخلی نیز میتواند بهعنوان یکی از معیارهای تعیین زمان رسیدگی باشد.
● مرحله پیگیری ممکن است نیازمند کسب شناخت بیشتر و یا اخذ مستندات اضافی در خصوص نقاط ضـعف ذکرشـده در
گزارش باشد.
دستاورد این فرآیند میتواند یک گزارش پیگیری باشد که مشتمل برموارد زیر است:
● یافتههایی که درمورد آنها اقدامات اصالحی صورتگرفته است.
● یافتههایی که درمورد آنها اقدامات اصالحی صورتنگرفته ،شامل شرح مختصری از یافتهها ،پیشنهاد اولیـه حسـابرس،
وضعیت جاری ،دالیل عدمانجام اقدامات اصالحی و پیشنهاد جدید (در صورت تغییرشرایط).
یک نسخه از پیشنویس گزارش پیگیری که مشتمل بریافتههای حلوفصل نشده است به مدیریت واحد مور درسیدگی داده
میشود و پس از نهاییشدن ،نسخهنهایی به کمیتهحسابرسی ارسال مـیگـردد و کمیتـهحسابرسـی شـرکتهـای زیرمجموعـه
موظفاند نسخهای از گزارش را برای کمیتهحسابرسی هلدینگ مربوطه نیز ارسال کنند .درنهایت کمیتههای حسابرسی تمـامی
هلدینگها موظفاند نسخهای از گزارشهای پیگیری تمامی سازمانهای تحتپوشش خـود را حـداکثر  83روز پـس از تـاریخ
انتشار گزارش ،به اداره کل حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق بازنشستگیکشوری ارسال کنند.
3د بهکارگیری ابزارها و فنون حسابرسیداخلی
حسابرسان داخلی باید اطالعات مفید ،مربوط و قابلاتکایی را جهت دستیابی به اهداف پروژه گردآوری نمایند .حسابرسان داخلی
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باید این اطالعات را بهعنوان پشتوانه اظهارنظرهای خود ثبت و نگهداری نمایند .ویژگیهایی وجود دارند که معموالً بـا شـواهد
خوب حسابرسی پیوند دارند:
● کفایت :شواهد کافی باید بهگونهای جمعآوری و ارزیابی شود که یک فرد آگاه ،بیطرف و منطقـی بـا بررسـی آنهـا بـا
یافتهها و نتایج حاصل از حسابرسی موافقت کند.
● اتکاپذیری :عموماً هرچه شواهد از منابع معتبر و مستقل از واحد مور درسـیدگی بـه دسـت آینـد و یـا از طریـق بررسـی
فیزیکی ،مشاهده مستقیم ،محاسبات و جستجو به دست آیند معتبرتر هستند.
● مربوط بودن :شواهد باید رابطه منطقی با چیزی که قرار است اثبات کند داشته باشند.
3د3د انواع شواهد حسابرسی

انواع شواهد مورداستفاده برای پشتیبانی از نتایج حسابرسی عبارتاند از:
● شواهد عینی :شامل بررسی مستقیم موضوعات و رویدادها.
● شواهد مصاحبهای :اینگونه شواهد دراظهارات کارکنان واحد مورد رسیدگی ارائه میشود .نمونههایی از شواهد مصاحبهای
شامل نامههای کتبی دریافتی از کارکنان جهت تأیید اظهارات شفاهی و یادداشتهای مصـاحبه اسـت .درصـورتامکـان
شواهد مصاحبهای باید از طریق مدارک پشتوانه مستند شوند.
● شواهد مستند :شواهدی است که بهصورت فرمهای دائمـی و عملیـاتی درشـرکت وجـود دارد .مثـل اسـناد حسـابداری،
فرمهای سفارشهای خرید ،صورتحسابها ،یادداشتها و دستورالعملهای داخلی.
● شواهد تحلیلی :منابع چنین شواهدی معموالً محاسبات ،مقایسهها با استانداردهای تعیینشده ،عملیات گذشـته ،عملیـات
مشابه ،قوانینومقررات و استدالل است.
بهطورکلی ،شواهد کسبشده در خصوص یک مطلب از منابع متعدد قویتر هستند .تعیین اینکه چـه شـواهدی بایـد از منـابع
متعدد و یا دارای ماهیت مختلف جمعآوری شود درحوزه قضاوت حرفهای قـرار مـیگیـرد .عـواملی کـه ممکـن اسـت هنگـام
جمعآوری شواهد بیشتر موردتوجه قرار گیرند ،عبارتاند از:
● آیا درجه باالیی از همسانی میان شواهد جمعآوریشده وجود دارد؟ (یعنی نبود شواهد متناقض) اگر چنین اسـت نیـاز بـه
شواهد بیشتر کاهش مییابد.
● آیا درجه باالیی از ریسک ،اهمیت یا حساسیت مرتبط با موضوع مورد گزارش وجود دارد؟ اگر چنین است شواهد بیشـتر،
یافتههای حاصل از حسابرسیداخلی را تقویت میکند .اگر ریسک باالیی وجودنداشتهباشد ،شـواهد موجـود ممکـن اسـت
برای نتیجهگیری کافی باشد.
● آیا هزینه کسب شواهد بیشتر از منافع آن میباشد؟ اگر چنین است پیگیری اضافی الزم نیست.
3د7د روشهای کسب شواهد

یک روش مؤثر برای جمعآوری شواهد معموالً ترکیبی از ابزارها و فنون مختلف حسابرسی خواهد بود .ابزارها و فنـون مختلـف
دارای نقاط ضعف و قوت هستند .برای مثال ،ممکن است یک ابزار نیازمند درجه باالیی از مهارت فنی باشد درحـالیکـه روش
دیگر ممکن است بهصرفه ،اما از قابلیت اتکا کمتری برخوردار باشد .روشهای معمول جمعآوری شواهد حسابرسی که درعمـل
مورداستفاده قرار میگیرند ،به شرح زیر است:
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3د7د 3د مصاحبه

انجام مصاحبه غالباً برای جمعآوری شواهد و نظرات ،استفاده میشود .مصاحبهها میتواند به تعریف مسائل ،تهیه شواهد بـرای
حمایت از یافتههای حسابرسی و شفافسازی مسائل مطرح بین حسابرسان و شرکت کمک کند .همچنین از مصاحبهها میتوان
برای درخواست نظرات و تجربیات گروههای ذینفع یا دریافتکنندگان محصوالت یا خدمات واحد مورد رسیدگی استفاده شـود.
برای انجام مؤثر مصاحبهها درایجاد شواهد یا تائید آنها مهارتهای خوب ارتباطی و کالمی موردنیاز است.
3د7د 7د آزمونهای حسابرسی

آزمون بهقرار دادن فعالیتها یا معامالت انتخابی دربوته آزمایش برای مشـخص شـدن ویژگـیهـای ذاتـی آنـان داللـت دارد.
آزمونهای حسابرسی به دودسته آزمونهای رعایت و محتوا تقسیم مـیشـوند .آزمـونهـای رعایـت بـرای ارزیـابی کفایـت و
اثربخشی کنترلها و اطمینان از اجرای صحیح آنها طراحی میشوند .بهطور نمونه آیا شمارهسریال فرمهای چاپی یـا تسلسـل
چکهای صادره توسط مقام مسئولی کنترل میگردد .آزمونهای محتوا ،شامل بررسی تفصیلی معامالت انتخابی است .بهطـور
نمونه فیشهای مالیاتی میتواند برای بررسی تاریخ پرداخت مالیات موردبررسی قرار گیرد .درعمل بسیاری از آزمـونهـا دارای
مقاصد دوگانه هستند .کنترل کردن محاسبات ممکن است بیانگر این باشد که وظیفه کنترلی صحت محاسبات بهدرستی انجام
میشود (رعایت) و همچنین شواهدی درمورد صحت مبالغ مندرج درسیستم فراهم میکند (محتوا).
3د7د 1د نمونهگیری

نمونهگیری ،فرآیند انتخاب بخشی از یک جامعه برای تعیین پارامترها و ویژگیهای کـل جامعـه اسـت .هـدف از نمونـهگیـری
جمعآوری اطالعات درباره تعداد محدودی از مشاهدات (افراد ،اشیاء ،فرآیندها ،اسناد و  )....است که نمایانگر ویژگیها و روابـط
گروه بزرگتر است .نمونهگیری ممکن است تصادفی یا هدفمنـد باشـد .تفـاوت اصـلی میـان دو روش مزبـور ایـن اسـت کـه
نمونهگیری تصادفی از ویژگی تائید کنندگی بیشتری برخوردار است ،درحالیکه نمونهگیری هدفمند از قابلیت کـاوش بیشـتری
برخوردار است.آزمونهای مزبور بر اساس شرایط و اهداف موردنظر باید پیریزی و اجرا شوند.
3د7د 4د نظرسنجی

نظرسنجیها ،روشهایی برای جمعآوری شواهد از جوامع بزرگ است .مثالهایی از استفاده از نظرسنجی شامل کسب اطالعات
از تمامی کارکنان واحـد مـورد رسـیدگی دربـاره فرصـتهـای موردانتظـار بـرای آمـوزش و پیشـرفت یـا یـک نظرسـنجی از
دریافتکنندگان خدمات (درونسازمانی یا برونسازمانی) درباره کیفیت و بهموقع بودن ارائه خدمات است .معموالً نظرسنجی چه
از طریق تلفن ،اینترنت ،پست الکترونیکی یا پرس و جوی رودررو ،بر اساس یک پرسشنامه مدون است.
3د7د 3د مشاهده و بازرسی

مشاهده و بازرسی شامل تأیید وجود یا وضعیت ثبتها ،اسناد یا دارایـیهـا اسـت .مشـاهده دارایـیهـای ثابـت شـواهد بسـیار
قابلاتکایی از وجود دارایی یا وضعیت آن ارائه میدهد .بازرسی ثبتهای حسابداری میتواند مؤید وجـود مسـتندات بـرای ورود
اطالعات باشد.
3د7د 6د تائیدیه

تائیدیه معموالً شامل یک درخواست کتبی است که به دنبال اثبات شواهد کسبشده از اسناد و دفاتر واحد مورد رسیدگی یا سایر
اطالعات کسبشده میباشد که دارای قابلیت اتکای کمتری هستند (مانند اطالعات شفاهی از کارکنان).
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3د7د 2د تجزیهوتحلیل

تجزیهوتحلیل شامل آزمون اطالعات کسبشده و استفاده از آن برای تأیید سایر یافتهها یا برای مقایسه عملکـرد واحـد مـورد
رسیدگی دربرابر شاخصهای عملکرد و خطمشیها ،عملیات گذشته و عملیات مشابه درسایر سازمانها میشود.
3د1د روشهای مستندسازی شواهد حسابرسی د کاربرگها

کاربرگهای حسابرسی مستندات تائید کننـده بـرای کـل حسابرسـی اسـت .کـاربرگهـا مخـزن شـواهد حسابرسـی هسـتند.
کاربرگهای حسابرسی زنجیره کامل حسابرسی را ایجاد میکند و بهطور تفصیلی نشان میدهد که پـروژه حسابرسـی چگونـه
انجامشده است .این کاربرگها شواهدی برای پشتیبانی از گزارش حسابرسی داخلی است.
موارد استفاده کاربرگهای حسابرسی به شرح زیر است:
● توجیهکننده و اثباتکننده میزان کار انجامشده است.
● به حسابرسان درپاسخ به سؤاالت درباره موارد حسابرسی شده یا نتایج کمک میکند.
● بررسیهای کنترل کیفیت سرپرست و مدیر را تسهیل میکند.
● شواهد پشتیبان هنگام مراجعه حسابرسان مستقل ،حسابرسان هلدینگهای تخصصی یا حسابرسان صـندوق و یـا سـایر
رسیدگیکنندگان را ارائه مینماید.
مجموعه کامل کاربرگها معموالً بهصورت کاغـذی یـا الکترونیکـی تهیـه مـیشـوند .سـازماندهـی ،طراحـی و محتـوای
کاربرگهای حسابرسی داخلی به ماهیت کار حسابرسی بستگی دارند .درهرحال این مجموعه بایـد تمـامی جنبـههـای فرآینـد
حسابرسی شامل تمامی جلسات و گفتگو با واحد مورد رسیدگی را مستند و بهطور صحیح و سیستماتیک بایگانی کند تا بررسی
و کنترل آنها تسهیل گردد.
مجموعه کامل کاربرگها باید بهصورت شفاف و گویا بوده و موارد زیر درآنها رعایت شود:
● فهرست مطالب
● فهرست عالئم و اختصارات استفادهشده
● پاراگرافی توضیحی درباره هدف کاربرگ
● نحوه استفاده از برنامه حسابرسی
● نتایج حسابرسی مثل پرسوجوها ،گزارشها ،برنامه اجرایی مدیریت
در هر کاربرگ باید عنوان ،نام حسابرس ،تاریخ تهیه ،عطف متقابل و نشانههایی از بررسی و نظرات سرپرست پـروژه وجـود
داشتهباشد .هر پرونده حسابرسی باید دارای نظام فهرست گذاری باشد تا برای اسـتفادهکننـدگان آتـی اسـتفاده از اطالعـات در
کاربرگها آسان گردد .کاربرگها باید کامالً دارای عطف متقابل باشند .عطفهای متقابل باید واضح و روشن باشند و بهراحتی
دسترسی به اطالعات را محیا سازند ،بهگونهای که بررسیکننده بتواند نتایج را به آزمونهای حسابرسی و شواهد جمعآوریشده
پیگیری کند .عطف گذاری مدارک باید از نظام فهرست پرونده حسابرسی پیروی کنـد .تمـامی کـاربرگهـای حسابرسـی بایـد
بررسی شوند تا اطمینان حاصل شود که تمامی اطالعات موجود درپروندهها مـرتبط هسـتند ،از گـزارش پشـتیبانی مـیکننـد و
همچنین تمامی روشهای ضروری حسابرسی انجامشده است .بررسیکننده باید پاراف خود را درمحل مناسـب درکـاربر انجـام
دهد .کاربرگهای حسابرسی اسناد رسمی متعلق به شرکت هستند و نگهداری آنها از خطمشی نگهداری اسناد شرکت تبعیـت
میکند .نحوه عطف دهی پروندههای حسابرسی داخلی درپیوست شماره  84این نظامنامه ارائه گردیده است.
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6د کنترل کیفیت و بهبود کار حسابرسی
یک برنامه اثربخش کنترل کیفیت و بهبود مستمر به حسابرسان داخلی کمک میکند کـه پـروژههـای حسابرسـی را بـاکیفیتی
انجام دهند که منجر به محصول دارای ارزشافزوده برای مدیریت ارشد و سازمان گردد.
نخستین و مهمترین سطح از کنترل کیفیت ،اعمال مراقبتهـای حرفـهای توسـط حسابرسـان داخلـی و بررسـی کـار تـیم
حسابرسی داخلی توسط سرپرست درتمام مراحل پروژه است .نظارت و بررسی سرپرست باید درتمامی مراحل طرحریزی ،اجرا و
گزارشگری انجام شود .دومین سطح کنترل کیفیت در ارتباط با خدمات حسابرسی و اطمینان بخشی ،بررسی مستقل بـهمنظـور
ارزیابی کیفیت و کفایت کار انجامشده مطابق با خطمشیها و استانداردهای حرفهای است .این بررسیهـا شـامل بررسـی کـار
برگها و گزارش نهایی حسابرسان داخلی توسط حسابرس داخلی دیگری که درگیر کار حسابرسی نبوده ،میباشـد .ابهامـات و
ناکاراییهای شناساییشده درطول فرآیند کنترل کیفیت مستند میشوند و یک برنامه اجرایی برای حلوفصـل ناکـارایی عمـده
تدوین میشود .پس از تکمیل کنترل کیفیت پروندههای حسابرسی ،گزارش توسط سرپرست پروژه به مدیر حسابرسـی داخلـی
ارائه میشود .این گزارش نشاندهنده درجه رعایت استانداردها و سطح اثربخشـی حسابرسـی اسـت (یعنـی اینکـه آیـا اهـداف
حسابرسی تحققیافته است) و توصیههایی را برای بهبود آنها ارائه میدهد.
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پیوست ()3
ساختار و رئوس وظایف اداره کل حسابرسی داخلی و امور مجامع
3د مقدمه

حسابرسان داخلی باید از دانش ،مهارتها و سایر صالحیتهای موردنیاز برای انجام مسئولیتهـای فـردی برخـوردار بـوده و آن را از
طریق آموزش مستمر ارتقا بخشند .مدیر حسابرسی داخلی باید فعالیت حسابرسی داخلی را به طرز مؤثری مـدیریت کنـد تـا اطمینـان
حاصل شود حسابرسی داخلی به ارزش سازمان میافزاید .همچنین مدیر حسابرسـی داخلـی بایـد اطمینـان حاصـل نمایـد کـه منـابع
حسابرسی داخلی مناسب و کافی هستند و بهطور مؤثری برای دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده به خدمت گرفته میشوند.
7د جایگاه سازمانی حسابرسی داخلی

واحد حسابرسی داخلی برای آنکه بتواند وظایف محوله را بهطور مطلوب انجام دهد باید از جایگاه سازمانی مناسـبی برخـوردار
باشد و بدون محدودیت به مدیریت ارشد ،هیئتمدیره و کمیتهحسابرسی دسترسی داشتهباشد .کمیته حسابرسی بهعنوان مرجـع
تخصصی اعالمنظر و تصمیمگیری در خصوص موضوعات مربوط به حسابرسیداخلی اسـت .مدیرحسابرسـیداخلـی بایـد طـی
فواصل زمانی منظم ،کمیته حسابرسی را درجریان اهم فعالیتهای خود قراردهد.
7د3د ارتباط و همکاری متقابل واحد حسابرسی داخلی با سایر واحدها

درک این موضوع که یکی از اهداف حسابرسی داخلی کمک به مدیران دردستیابی به هدفها و برنامههای آنها اسـت ،نقـش
بزرگی درایجاد تفاهم و همکاری متقابل مدیران سطوح مختلف واحد مورد رسـیدگی و حسابرسـی داخلـی دارد .مـدیران بایـد
بپذیرند که دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی بدون هیچگونه محدودیتی ،تمـام فعالیـتهـای شـرکتهـا را دربرمـیگیـرد و
حسابرسی داخلی از اختیار الزم برای دسترسی به کلیه اسناد و مدارک ،داراییها و کارکنان سازمان برخوردار است .این امر باعث
میگردد تا حسابرسی بهطور اثربخش انجام پذیرد و حسابرس داخلی بتواند مسئولیتهای خود را بهگونـهای صـحیح و مناسـب
انجام دهد .حسابرس داخلی باید اطمینان یابد که درباره پیشنهادهای ارائهشده درگزارش اقدامات الزم صورتگرفته اسـت و یـا
درغیراینصورت مدیریت از میزان ریسک ناشی از اعمال نشدن آنها آگاهی دارد و آن را پذیرفته است .مدیران سطوح مختلف
و حسابرسان داخلی باید با درک متقابل از وظایف یکدیگر درایجاد شناخت متقابل و روابط کاری صمیمانه تالش کنند .مدیران
برای داشتن حسابرسی داخلی اثربخش باید همواره نسبت به ارزیابی واحد حسابرسی داخلی حساس باشند و درجهت تقویـت و
برطرف ساختن نقاط ضعف آن اقدام کنند.
7د7د ارتباط با حسابرسان مستقل

حسابرسان داخلی و مستقل باید از وظایف متقابل یکدیگر شناخت کسب نمایند تا بدین ترتیب عملکرد آنهـا بهبـود یابـد و از
دوبارهکاریها پیشگیری شود .حسابرسان داخلی و مستقل باید بتوانند باتوجه به محدودیتهای ناشی از مسئولیتهای متفـاوتی
که دارند و بر اساس قابلیتها و توانمندیهای ویژه هر یک به کار یکدیگر اعتماد و اتکا کنند ،از ایـنرو حسابرسـان داخلـی و
مستقل ضمن مشورت میبایست تأثیر کار یکدیگر را بر وظایف خود نیز موردتوجه قرار دهند.
7د1د ارتباط با واحد نظارت برشرکتهای فرعی و وابسته

از آنجایی واحد نظارت برشرکتهای فرعی و وابسته ("واحد نظـارت") ارتبـاط تنگـاتنگی بـا شـرکتهـای زیرمجموعـه دارد،
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همکاری بین این واحد و واحد حسابرسی داخلی میتواند نقش مؤثری درافزایش کـارایی و صـرفهجـویی درزمـان ،امکانـات و
کاهش دوبارهکاریها داشتهباشد .ازاینرو ،مدیر واحد حسابرسی داخلی میبایست بهصورت مستمر جلساتی با مدیر واحد نظارت
تشکیل دهد و درجریان امور شرکتهای زیرمجموعه شامل وضعیت کسبوکار ،ریسکهـا و شـرایط پـیش رو قـرار گیـرد .بـا
اینحال ،این مطلب باید مدنظر قرارگیرد که واحد نظارت نیز بهعنوان یکی از واحدهای قابل حسابرسی میباشد که میبایسـت
درطرح حسابرسی جهت اولویتبندی و رسیدگی توسط حسابرسان داخلی موردتوجه قرار میگیرد.
1د اختیارات و مسئولیتها
واحد حسابرسی داخلی اختیارات الزم را از هیئتمدیره دریافت میکند .بر اساس منشـور حسابرسـی داخلـی بـهمنظـور اجـرای
عملیات حسابرسی داخلی ،هیئتمدیره ازلحاظ دسترسی نامحدود به اسناد و مدارک ،کارکنان و فعالیتهای شـرکت ،بـه واحـد
حسابرسی داخلی اختیار کامل میدهد و آن واحد را مسئول حفاظت از اسناد ،مدارک ،اطالعات و اسرار شرکت میداند.
1د3د اهم وظایف واحد حسابرسی داخلی

اهم وظایف حسابرسی داخلی به شرح ذیل میباشد:
ـ حسابرسی داخلی باید مدیریت ریسک ،سیستمهای کنترل و راهبری را ارزیابی و به بهبود آنها کمک کند .
ـ حسابرسی داخلی باید از طریق شناسایی و ارزیابی موقعیتهای بااهمیت ریسک به شرکت کمک کند و دربهبود مدیریت
ریسک و سیستمهای کنترل مشارکت نماید.
ـ حسابرسی داخلی باید اثربخشی سیستم مدیریت ریسک را بررسی و ارزیابی نماید .
ـ حسابرسی داخلی باید موقعیتهای ریسک مرتبط با حاکمیت شرکتی ،عملیات و سیستمهای اطالعاتی شـرکت را ازنظـر
قابلیت اطمینان و صحت اطالعات مالی و عملیاتی ،اثربخشی و کارایی عملیات ،حفاظت از داراییهـا و رعایـت قـوانین،
مقررات و قراردادها ارزیابی کند.
ـ حسابرسی داخلی باید شرکت را درحفظ کنترلهای کارآمد از طریق ارزیابی اثربخشی و کارایی کنترلها و بهبود مسـتمر
آنها کمک کند.
ـ حسابرسی داخلی باید برمبنای نتایج حاصل از ارزیابی ریسک ،کفایت و اثربخشـی کنتـرلهـا ،شـامل راهبـری شـرکت،
عملیات و سیستمهای اطالعات را ارزیابی کند.
ـ حسابرسی داخلی باید به فرآیند راهبری شرکت از طریق ارزیابی و بهبود فرآیند مزبور با تأکید براینکه هدفها و ارزشها
تدوینشده و ابالغ گردیدهاند ،دستیابی به هدفها موردتوجه بوده و بررسی میشود ،سیستم مناسب پاسخگویی وجود دارد
و ارزشها رعایت میشود ،کمک کند.
1د7د شرح وظایف و حدود رسیدگیهای حسابرسی داخلی

رسیدگیهایی که حسابرس داخلی درمورد فعالیتهای همه واحدهای مورد رسیدگی انجام میدهد به شرح زیر است:
8ـ مطالعه و بررسی فعالیتهای واحدهای مختلف و اسناد و گزارشهای تهیهشده بهمنظور آگاهی از تطابق آنها با قوانین،
اساسنامه ،آییننامهها و دستورالعملها.
6ـ بررسیگزارشهای مالی و میزانرعایت استانداردهای حسابداری و میزان قابلیت اعتمادواتکای اطالعـات صـورتهـای
مالی.
9ـ بررسی اجرای مطلوب مصوبات هیئتمدیره شرکتها درزمان تعیینشده.
4ـ بررسی رعایت و اجرای صحیح آییننامههای شرکتها اعم از مالی ،معامالت ،استخدامی و  ،...و درصورت لزوم پیشنهاد
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بازنگری و اصالح آنها.
2ـ بررسی چگونگی اجرای آییننامه نظام راهبری شرکتی.
1ـ بررسی میزان کارایی و اثربخشی نظام کنترلهای داخلی.
3ـ بررسی فرآیندهای عملیاتی با رویکرد مهندسی ارزش و در صورت لزوم پیشنهاد بازنگری و اصالح آنها بهتناسب توسعه
فعالیت شرکتها.
1ـ بررسی شاخصهای عملکردی ازجمله بهرهوری ،کارایی و اثربخشی.
3ـ بررسی عملکرد و بودجه شرکتها و ارائه گزارشهای ادواری.
83ـ بررسی قراردادها و معامالت عمده شرکتها.
88ـ بررسی مسئولیتهای اجتماعی شرکتها.
86ـ بررسی میزان تحقق برنامهها و اهداف راهبردی شرکتها.
1د1د مدیر حسابرسی داخلی

مسئولیتهای اصلی مدیر حسابرسی داخلی به شرح زیر است:
8ـ وضع سیاستها و رویههایی که بهعنوان رهنمود به انجام حسابرسی داخلی کمک کند.
6ـ تهیه و تدوین طرحهای حسابرسی مبتنی بر ریسک جهت تعیین اولویتهای حسابرسی داخلی.
9ـ مطرح نمودن طرحهای حسابرسی داخلی و منابع مرتبط موردنیاز به هیئتمدیره و کمیته حسابرسی برای تصویب.
4ـ حصول اطمینان از اینکه منابع حسابرسی داخلی (مهارتها و صالحیتهای حرفهای) بـهطـور مناسـب،کافی و مـؤثری
جهت دستیابی به طرح مصوب به خدمت گرفته میشوند.
2ـ هماهنگی طرح و فعالیتهای حسابرسی داخلی با سایر ارائهکنندگان درونسازمانی و برونسـازمانی خـدمات اطمینـان-
بخشی.
1ـ تدوین یک برنامه اطمینانبخشی کیفی و بهبود مستمر که همه جنبههای وظیفه حسابرسی داخلی را پوشش میدهد.
3ـ تالش جهت ایجاد امکان دسترسی نامحدود به اطالعات برای حسابرسان داخلی بهمنظور اطمینان یافتن از پوشش کافی
و به حداقل رسانیدن دوبارهکاریها.
1ـ حفظ یک رابطه مستحکم با کمیته حسابرسی و رئیس کمیته حسابرسی.
3ـ حصول اطمینان از تکمیل و گزارشگری بهموقع پروژههای حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفهای.
83ـ گزارشگری ساالنه به کمیته حسابرسی درمورد انطبـاق فعالیـت واحـد حسابرسـی داخلـی بـا اسـتانداردهای حرفـهای
حسابرسی داخلی.
88ـ گزارشگری دورهای به کمیته حسابرسی درمورد اینکه برنامه کاری تا چه حد محقق شده و آیا اقدامات صـورتگرفتـه
مؤثر بوده است یا نه.
86ـ گزارشگری دورهای در خصوص پیشرفت طرحهای حسابرسی داخلی به هیئتمدیره و کمیته حسابرسی .ایـن گـزارش
همچنین باید حاوی اظهارنظرکلی در خصوص اثربخشی و کارایی فرآیندهای مدیریت ریسک ،کنترلی و حاکمیت شرکتی
باشد.
1د4د سرپرستان تیم

سرپرستان تیم مسئولیت نظارت و سرپرستی یک تیم حسابرسی را دراجرای عملیات حسابرسی برطبق طرح مصوب حسابرسـی
برعهدهدارند .سرپرستان حسابرسی ممکن است درمرحله طرحریزی و همچنین تکمیل برنامـههـای حسابرسـی درگیـر باشـند.
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سرپرستان بیشترین مسئولیت را درحصول اطمینان از اجرای عملیات حسابرسی برطبق طرح حسابرسـی و حصـول اطمینـان از
اینکه فایلهای حسابرسی یافتهها و نتایج را بهصورت صحیح و کامل پشتیبانی میکند ،برعهدهدارند.
1د3د حسابرسان

تیم حسابرسی برای انجام کار حسابرسی تشکیل میشود .هرکدام از اعضای تیم طبقنظرسرپرست ،قسمتی از برنامه حسابرسی
را برعهده میگیرند .حسابرسان مسئول انجام تمامی کارهای خود بر اساس استانداردهای حرفهای و همچنـین انتقـال هرگونـه
یافتههای انتقادی یا بالقوه چشمگیر به سرپرست تیم حسابرسی درفواصل منظم هستند .همچنین درراستای پیشرفت حرفهای و
ارتقای مهارت حسابرسان ممکن است از آنها دعوت شود که با حسابرسان مستقل همکاری کنند.
1د6د آموزش و پیشرفت

حسابرسان بهعنوان افراد حرفهای باید کارآزمودگی خود را ازلحاظ دانش ،مهارتها و توانایی کلیدی موردنیاز برای اجرای مـؤثر
پروژههای حسابرسی داخلی نشان دهند .مضافاً آنها باید درجریان آخرین پیشرفتها درحرفه باشند .جهت حصول اطمینـان از
اینکه حسابرسان مهارتها و تواناییهای الزم را برای ارائه خدمات درسطح بـاال دارنـد ،مـیبایسـت طـرح آمـوزش کارکنـان
بهصورت سالیانه تهیه شود .واحد حسابرسی داخلی از آموزش و پیشرفت کارکنان حمایت همهجانبـه مـینمایـد .آمـوزش بایـد
بهمنظور انتقال مهارتها و دانش اضافی به کارکنان و یا حفظ مهارتها و دانش فعلی آنان برنامهریزی شود .این امر مـیتوانـد
بهطور مستقیم برنحوه اجرای عملیات حسابرسی داخلی یا عملکرد فعالیتهای زیربنایی و پشتیبانی (ارزیابی ریسک و طرحریزی
حسابرسی) تأثیرگذار باشد .پیشرفت باید هم درجهت افزایش منافع کارکنان (تحصیل علم و مهارت اضافی برای ارتقای شغلی)
و هم درجهت افزایش منافع سازمان (تحصیل دانش ،ابزار و یا تکنیک حسابرسی جدید) باشد .همچنین واحد حسابرسی داخلـی
کارکنان را در راستای افزایش حرفهایگرایی و اعتبار از طریق کسب مدارک حرفهای تشویق و حمایت مینماید.
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پیوست ()7
گواهی رعایت آیین رفتار حرفهای
واحد حسابرسیداخلی

اینجانب  ،................................................اعالم میدارم که آیین رفتارحرفهای انجمن حسابرسان داخلی را مطالعه کردهام و آن را
رعایت مینمایم و به اصول مرتبط با حرفه ،اجرای حسابرسی داخلی و قواعـد اخالقـی کـه هنجارهـای رفتـاری موردانتظـار از
حسابرسان داخلی را تشریح میکند ،پایبند میباشم.

تاریخ

امضا

پیوست ()1
پرسشنامه ارزیابی کلی ریسک حسابرسی داخلی
3د هدف

هدف این پرسشنامه کمک به حسابرسان درارزیابی ریسک کلی حسابرسی داخلی است .ایـن پرسشـنامه دیـد کلـی از سـاختار
ارزیابی ریسک حسابرسی داخلی همراه با رهنمودهایی درباره نحوه استفاده و نمره دهی ارائه میدهد.
7د دامنه کار

این پرسشنامه میبایست برای تمامی قسمتها و واحدهای شرکت  ............و شرکتهای زیرمجموعه که بتـوان درقالـب یـک
پروژه حسابرسی داخلی تعریف کرد ،تکمیل گردد .دراین پرسشنامه واحد /موضوع قابل حسابرسی تحتعنوان "فعالیت" به کار
گرفتهشده است.
1د ساختار پرسشنامه ارزیابی ریسک

دراین پرسشنامه پارامترهای مشخصی جهت ارزیابی ریسک به کار گرفتهشده که به شرح زیر است:
ـ سطح تخصص کارکنان موردنیاز برای هر فعالیت (هرچه فعالیت پیچیدهتر باشد ،زمان و تخصص بیشتری جهت انجام آن
موردنیاز است).
ـ سطح اتوماسیون یک فعالیت (هرچه فعالیتی پیچیدهتر باشد ،اتوماسیون کردن آن مشکلتر است).
ـ شایستگی سازمان و کیفیت مدیریت از طریق بخشهای "سیستم کنترل داخلی"" ،پردازشگری"" ،کارکنان" و "اقـالم
معوق و رویدادهای نامطلوب" موردارزیابی قرار میگیرند.
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ساختار هر یک از سؤاالت پرسشنامه ارزیابی ریسک به شرح زیر است:
ـ نمرههای قابلدسترس جهت انتخاب
ـ دالیل اختصاص نمره توسط حسابرس
ـ اطالعات موردنیاز برای نمره دهی مناسب
بازه نمرههای قابلدسترس از صفر (حداقل ریسک) تا چهار (حداکثر ریسک) است.
ـ نمره  :4وضعیت "بحرانی" قلمداد میشود.
ـ نمره  :9وضعیت دارای ریسک "باال" است.
ـ نمره  :8وضعیت دارای ریسک "متوسط" است.
ـ نمره صفر :وضعیت دارای ریسک "پایین" است.
به دلیل متمایز کردن رتبهبندی ریسک ازلحاظ آماری نمره " "6جهت پاسخها طراحی نشده است .همچنین ممکـن اسـت
یک سؤال برای یک فعالیت نامربوط باشد .دراینصورت جواب "مورد ندارد (م.ن)" استفاده خواهد شد .درصورتیکه این پاسـخ
انتخاب گردد ،درجدول ارزیابی ریسک نمره مربوطه درستون حداکثر میبایست صفر گردد.
4د جمعآوری اطالعات

بهمنظور آسانسازی فرآیند جمعآوری اطالعات درذیل هر سؤال فهرست اطالعات موردنیاز بر اساس راهنمای نمره دهی ذکـر
گردیده است .این فهرست از رابطه کلی میان سؤاالت و مستندات ایجاد میکند.
3د تذکر

این پرسشنامه نمیتواند جایگزین قضاوت حرفهای حسابرس شود بلکه معیارهای مفیدی جهت تشخیص و نمره دهـی ریسـک
دراختیار حسابرس قرار میدهد.
پرسشنامه ارزیابی ریسک
حوزههای ریسک

محیط تجاری

سیستم کنترلهای
داخلی

پارامترهای ریسک

عطف

سؤال

اهمیت فعالیت برای شرکت
ثبات و بلوغ فعالیت
حساسیت نسبت به تقلب

8ـ8
6ـ8
9ـ8
4ـ8

ریسک اعتباری
ریسک بازار

2ـ8
1ـ8

فعالیت برای شرکت تا چه میزان از اهمیت برخوردار است؟
سطح ریسک باتوجه به درجه بلوغ فعالیت به چه میزان است؟
فعالیت تا چه اندازه به تقلب حساسیت دارد؟
در صورت بروز اشتباههای عملیاتی ،آیا فعالیت درمعر نوسـانات بـازار
مالی است؟
بهطور ذاتی فعالیت تا چه اندازه به ریسک اعتباری حساسیت دارد؟
بهطور ذاتی فعالیت تا چه اندازه به ریسک بازار حساسیت دارد؟

8ـ6
6ـ6
9ـ6
4ـ6

دستورالعملها یا روشهای انجام عملیات تا چه اندازه کامل است؟
کیفیت دستورالعملها یا روشها تا چه اندازه مطلوب است؟
وضعیت تفکیک وظایف چگونه است؟
بهکارگیری اصل نظارت دراین فعالیت چگونه است؟

نوسانات بازار

روشها
تفکیک وظایف
اصل چهارچشم( 8نظارت)

1 . Four Eyes Principle
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سطح استانداردسازی
سطح اتوماسیون
فرآیندها

8ـ9
6ـ9
9ـ9

فرآیندهای تدوینشده جهت فعالیت تا چه اندازه استاندارد است؟
سطح اتوماسیون دراین فعالیت تا چه اندازه پیشرفته است؟
آیا طرح تداوم فعالیت بهصورت مطلوب درسطح فعالیت  /شرکت تدوین
گردیده است؟
میزان دسترسی هر شـخص بـه سیسـتمهـای عملیـاتی تـا چـه انـدازه
تحتکنترل میباشد؟

8ـ4

نظارت مراجع قانونی

4ـ4

آخرین باری که فعالیت ،مورد رسیدگی واحد حسابرسی داخلی قرارگرفته
چه زمانی بوده است؟
فعالیت درآخرین رسیدگی انجام شـده توسـط حسابرسـی داخلـی درچـه
رتبهای قرارگرفته است؟
پیگیری و اجرای پیشـنهادات ارائـهشـده توسـط حسابرسـان (داخلـی و
مستقل) تا چه اندازه مطلوب بوده است؟
آخرین بررسی مراجع قانونی در خصوص فعالیت چه زمانی بوده است؟

تخصص
گردش نیروی انسانی
کفایت نیروی انسانی

8ـ2
6ـ2
9ـ2
8ـ1

سطح تخصص کارکنان موردنیاز برای این فعالیت چقدرمهم است؟
میزان گردش نیروی انسانی چقدراست؟
آیا تعداد نیروی انسانی برای فعالیت مناسب است؟
سیستم مورداستفاده تا چه اندازه قابلاتکا است؟
آیا سیستم کنونی بهتازگی بـه کـار گرفتـهشـده و آیـا برنامـهای بـرای
جایگزینی این سیستم وجود دارد؟
طرح مدیریت بحران تا چه اندازه بهصورت مطلوب تدوین گردیده است؟

طرح تداوم فعالیت
کیفیت کنترلهای دسترسی

حسابرسی و مراجع
قانونی

نتایج حسابرسی سالهای
قبل
پیگیری و اجرای پیشنهادات

کارکنان

نقص سیستم

اقالم معوق و
رویدادهای نامطلوب
رعایت قوانین و
مقررات

اتکاپذیری سیستم

4ـ9

6ـ4
9ـ4

6ـ1

برنامه مدیریت بحران

9ـ1

رویدادهای نامطلوب

8ـ3

روشهای مغایرتگیری

6ـ3

عدمرعایت قوانینو مقررات

8ـ1

درجه تکرارپذیری و اهمیت رویدادهای نـامطلوب بـه چـه میـزان بـوده
است؟
روشهای مغایرتگیری تا چه اندازه کارا و کافی هستند؟
فعالیت تا چه اندازه به ریسک عدمرعایت قوانینومقررات حساسیت دارد؟
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3د محیط تجاری

اهمیت فعالیت برای شرکت

3د سطح اهمیت فعالیت برای شرکت تا چه میزان از اهمیت برخوردار است؟
راهنمای نمرهدهی

نمره  :4فعالیت (محصول ،خدمت یا فرآیند) برای استراتژی رشد میان(طوالنی) مدت شرکت کلیـدی اسـت ،و یـا افـزایش
بااهمیت تأثیر این فعالیت بر درآمدهای شرکت طی سالهای آینده موردانتظار است.
نمره  :9فعالیت (محصول ،خدمت یا فرآیند) کلیدی است ،هرچند عامل رشد اصلی دراستراتژی شرکت نیسـت ولـی نقـش
بااهمیت آن در درآمدزایی ادامه خواهد داشت.
نمره صفر :فعالیت (محصول ،خدمت یا فرآیند) عامل کلیدی رشد برای شرکت نیست.
م.ن :فعالیت هیچگونه درآمدی برای شرکت ایجاد نمیکند (مثل فعالیتهای پشتیبانی).
اطالعات موردنیاز

اطالعات مربوط به درآمد فعالیت درمقایسه با درآمد شرکت
طرح استراتژی بلندمدت شرکت
توضیحات

حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،و  4را انتخاب کند.
برای تعیین مربوطترین نمره ،حسابرس باید نسبت درآمد هر فعالیت را محاسبه و آن را با درآمد کل شرکت مقایسه نماید.
اطالعات مربوط به درآمد برای فعالیتهای قابل حسابرسی ممکن است تنها درسطح "محصول" که ترکیبی از چند فعالیت
را شامل میگردد قابلدسترس میباشد .دراینصورت سطح ریسک باید درسطح محصول تعیین شود و درتمامی فعالیتهای
مرتبط به کار گرفته شود.
پایداری و بلوغ فعالیت
3د محیط تجاری
7د سطح ریسک باتوجه به درجه بلوغ فعالیت به چه میزان است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4فعالیت (محصول ،خدمت یا فرآیند) درسال گذشته شروعشده است.
نمره  :9تغییرات عمده در ارتباط با محصوالت ،بازارها ،مشتریان یا رقبا طی سال گذشته رویداده است.
نمره  :8تغییرات کمی در ارتباط با محصوالت ،بازارها ،مشتریان یا رقبا طی سال گذشته رویداده است.
نمره صفر :فعالیت از بعد محصوالت ،بازارها ،مشتریان یا رقبا طی سال گذشته ثابت بوده است.
م.ن :این سؤال درسطح شرکت و یا فعالیتهای پشتیبانی مورد ندارد.
اطالعات موردنیاز

اطالعات درباره محصوالت ،مشتریان و رقبای جدید
ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
توضیحات

حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و 4را انتخاب کند .پاسخ ندادن به سؤال صرفاً برای فعالیتهای پشتیبانی و یا در
سطح شرکت مجاز است.
بررسی اطالعات موجود دراینترنت و رسانهها بهمنظور کسب شناخت بهتر در ارتباط با تحوالت جهانی ،محصوالت و بازارها
مفید خواهد بود.
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3د محیط تجاری

حساسیت نسبت به تقلب

1د فعالیت تا چه اندازه به تقلب حساسیت دارد؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4تقلبهای مشکوک به انجام یا انجامشده طی سه سال گذشته دراین فعالیت شناساییشده است.
نمره  :9هیچگونه تقلبی (چه مشکوک به انجام و چه انجامشده) طی سه سال گذشته شناسایی نشده است .اما امکان بـروز
تقلب درسطح فعالیت وجود دارد.
نمره صفر:هیچگونه تقلبی (چه مشکوک به انجام و چه انجامشده) طی سه سال گذشته شناسایی نشده است و زمینه مساعد
جهت بروز تقلب درسطح فعالیت فراهم نیست (این امر تنها از راه تبانی امکانپذیر است).
اطالعات موردنیاز

فهرست تقلبهای مشکوک به انجام و یا انجامشده طی سه سال گذشته
ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
امکان بروز تقلب که درآخرین گزارش حسابرسی شناساییشده است
توضیحات

حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،و 4را انتخاب کند.حسابرس مجاز به انتخاب نمره  8یا پاسخ ندادن به سؤال نیست.
تحلیل گزارش رویدادهای نامطلوب باید همزمان برای تمامی فعالیتها انجام شود.
فعالیتهایی که عملیات انتقال وجه نقد یا اوراق بهادار به خارج از سازمان را برعهده دارند یا به دادههـای موردنیـاز بـرای
انجام چنین انتقاالتی دسترسی دارند ،ریسک تقلب باالتری نسبت به سایر فعالیتها دارند.
3د محیط تجاری

نوسانات بازار

4د در صورت بروز اشتباههای عملیاتی ،آیا فعالیت درمعرض نوسانات بازار مالی است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :9در صورت بروز اشتباههای عملیاتی ،فعالیت تا زمان اصالح اشتباه درمعر نوسان بازار مالی است.
نمره صفر :فعالیت در صورت پردازش نادرست معامالت درمعر نوسانات بازار مالی نیست.
م.ن :این سؤال درسطح شرکت یا فعالیتهای پشتیبانی کاربرد ندارد.
اطالعات موردنیاز

گزارشهای ماهانه رویدادهای نامطلوب
توضیحات

حسابرس باید یکی از نمرههای صفر و 9را انتخاب کند .نمرههای  8و  4و پاسخ ندادن به سؤال بهجز بـرای فعالیـتهـای
پشتیبانی و درسطح شرکت مجاز نیست.
این سؤال به ریسک ذاتی بدون توجه به محیط کنترلی اشاره دارد .پاسخ به این سؤال مبتنی برشناخت و ارزیابی حسابرس
از فعالیت از طریق تحلیل رویدادهای نامطلوب است.
فعالیتهایی مثل تبدیل ارز ،درخواستهای پذیرهنویسی و یا بازخرید سهام یا سایر فعالیتهای شرکت که بر روی سهام یا
بدهی اثر دارد درمعر نوسانات بازار مالی است.
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3د محیط تجاری

ریسک اعتباری

3د بهطور ذاتی فعالیت تا چه اندازه به ریسک اعتباری حساسیت دارد؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4ریسک اعتباری بهطور ذاتی برای محصول ،خدمت یا فرآیند باال است.
نمره  :9ریسک اعتباری بهطور ذاتی برای محصول ،خدمت یا فرآیند متوسط است.
نمره  :8ریسک اعتباری بهطور ذاتی برای محصول ،خدمت یا فرآیند پایین است.
نمره صفر :محصول ،خدمت یا فرآیند درمعر ریسک اعتباری نیست.
م.ن :این سؤال درسطح شرکت و یا فعالیتهای پشتیبانی مورد ندارد.
اطالعات موردنیاز

تحلیل ریسک اعتباری برای هر فعالیت
نمره ریسک اعتباری از آخرین گزارش حسابرسی داخلی
ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
توضیحات

حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند .پاسخ ندادن به سؤال جز درسطح شرکت و یا فعالیـتهـای
پشتیانی مجاز نیست.
این سؤال به ریسک بالقوه فعالیت بدون درنظرگرفتن محیط کنترلی اشاره دارد .پاسخ به این سؤال مبتنی برارزیابی قضاوتی
ریسک توسط حسابرس است .حسابرس میبایست هم فرآیند و هم نوع مشتریان را درارزیابی ریسک اعتباری درنظربگیرد.
3د محیط تجاری

نوسانات بازار

6د بهطور ذاتی فعالیت تا چه اندازه به ریسک بازار حساسیت دارد؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4ریسک ذاتی بازار برای محصول ،خدمت یا فرآیند باال است.
نمره  :9ریسک ذاتی بازار برای محصول ،خدمت یا فرآیند متوسط است.
نمره  :8ریسک ذاتی بازار برای محصول ،خدمت یا فرآیند پایین است.
نمره صفر :محصول ،خدمت یا فرآیند درمعر ریسک بازار نیست.
م.ن :این سؤال درسطح شرکت و یا فعالیتهای پشتیبانی کاربرد ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ اطالعات عمومی درباره فعالیت
ـ رتبه ریسک بازار بر اساس آخرین گزارش حسابرسی
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و جز درسطح شرکت و یا فعالیتهای پشتیبانی مجـاز بـه
پاسخ ندادن به سؤال نیست.
این سؤال به ریسک بالقوه فعالیت بدون درنظرگرفتن محیط کنترلی اشاره دارد .پاسخ به این سؤال مبتنی برارزیابی قضاوتی
ریسک بالقوه توسط حسابرس است.

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 311 

7د سیستم کنترلهای داخلی

روشها

3د دستورالعملها یا روشهای انجام عملیات تا چه اندازه کامل است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4کمتر از  23درصد روشها مکتوب ،مصوب و ابالغشدهاند یا هیچگونه اطالعات آماری دراین خصوص دردسترس
نیست.
نمره  :9بین  23تا  33درصد روشها مکتوب ،مصوب و ابالغشدهاند.
نمره  :8بین  33تا  33درصد روشها مکتوب ،مصوب و ابالغشدهاند.
نمره صفر :بیش از  33درصد روشها مکتوب ،مصوب و ابالغشدهاند.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارشهای پیگیری و بهروزرسانی روشها
توضیحات

ـ حسابرس باید نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به سؤال مجاز نیست.
7د سیستم کنترلهای داخلی

روشها

7د کیفیت دستورالعملها یا روشها تا چه اندازه مطلوب است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4بیشتر روشها قدیمی هستند و طی سه سال گذشته بهروزرسانی نشدهاند.
نمره  :9روشها ،فرآیندهای عملیاتی و کنترلهای اصلی را بهتفصیل بیان نمیکنند .تعداد و میزان رویدادهای نـامطلوب
به دلیل "نبود یک روش مشخص" یا "ناکارایی عملیاتی روش" طی سال گذشته باال است.
نمره  :8روشهای عملیاتی بهروز شدهاند اما این روشها ،ریسکهـای پـیش رو بـرای هـر فرآینـد عملیـاتی را تشـریح
نمیکند.
نمره صفر :روشهای عملیاتی ،ریسکها و کنترلهای مربوطه را بیان میکند .همچنین این روشها بهروزرسانی شدهاند.
اطالعات موردنیاز

ـ شرح مکتوب درباره روشها
ـ شرح وظایف
ـ مجموعه روشها جهت فرآیندهای کلیدی
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4انتخاب کند و پاسخ ندادن به این سؤال مجاز نیست.
ـ برای مقاصد این سؤال روشها باید مکتوب ،مصوب و ابالغشده باشد .هر روشی که این سهشرط را نداشتهباشد کامـل
نیست.
ـ حسابرس باید فهرست تعدیالتی که طی سال گذشته درسطح سازمان ،فناوری اطالعات ،خدمات و محصـوالت اتفـاق
افتاده را درخواست نماید و در خصوص وجود شروط ذکرشده درباال ،صحت آن بهصورت نمونهای کنترل نماید.
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7د سیستم کنترلهای داخلی

تفکیک وظایف

1د وضعیت تفکیک وظایف چگونه است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4عملیات و کنترلها توسط یک فرد انجام میشود.
نمره  :9عملیات و کنترلها توسط دو فرد انجام میشود ولی هیچکدام بهصورت رسمی مسئول کنترلها نیستند.
نمره  :8اشخاص مشخصی مسئول کنترلهای یک فعالیت هستند.
نمره صفر :یک گروه ویژه مسئول کنترلها میباشد.
اطالعات موردنیاز

ـ نمودار سازمانی فعالیت
ـ مجموعه روشهای انجام کار برای فرآیندهای کلیدی
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به این سؤال مجاز نیست.
ـ هدف از این سؤال ،شناسایی حوزههای اصلی یک فعالیت که تفکیک وظایف باید در آنجا انجام شود (عملیات دربرابـر
کنترلها) ،است .همچنین این سؤال درپی آن است که کیفیت تفکیک وظایف و اهمیت حوزههایی که تفکیـک وظـایف
درآنها انجام نگرفته را ارزیابی نماید.
7د سیستم کنترلهای داخلی

اصل چهارچشم (نظارت)

4د بهکارگیری اصل نظارت دراین فعالیت چگونه است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4شخص ثالثی مدارک را تأیید نمیکند.
نمره  :9تأیید شخص ثالث وجود دارد ولی هیچگونه مستنداتی بهصورت مکتوب وجود ندارد.
نمره  :8تأیید شخص ثالث و همچنین مستندات آن بهصورت مکتوب و یا سیستمی از طریق فرمهای خاص وجود دارد.
نمره صفر :سیستم ،دادهها را فقط زمانی تأیید میکند که دو کارمند دقیقاً اطالعات مشابه را وارد کنند.
م.ن :هیچگونه ورود دستی اطالعات به سیستم برای این فعالیت وجود ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ فهرست نرمافزارها یا سیستمهایی که برای این فعالیت استفاده میشود و نمودگر ساختار سیستمها.
ـ شرح مکتوب روشها برای فرآیندهای کلیدی.
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط کارشناس سیستمها یا مدیریت اجرایی.
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1د فرآیندها

سطح استانداردسازی

3د فرآیندهای تدوینشده جهت فعالیت تا چه اندازه استاندارد است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4فرآیندها استاندارد نیستند.
نمره  :9فرآیندها استاندارد هستند ،ولی میتوان آنها را برای مشتریان عمده و یا خاص تعدیل کرد.
نمره صفر :فرآیندها استاندارد هستند و هیچگونه تعدیلی درفرآیندها بر اساس ویژگیهای مشتریان انجام نمیشود.
اطالعات موردنیاز

ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی.
ـ بررسی وجود روشهای خاص برای مشتریان ویژه.
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،و  4را انتخاب کند .نمره  8و پاسخ ندادن به این سؤال بهجز درسطح شرکت و
یا فعالیتهای پشتیبانی مجاز نیست.
1د فرآیندها

سطح اتوماسیون

7د سطح اتوماسیون دراین فعالیت تا چه اندازه پیشرفته است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4فرآیندهای کلیدی دارای واحد پردازش بهمنظور ایجاد رابط کاربری (شواهد عینی) نیستند ،یا اکثـر مراحـل ایـن
روشها بهصورت اتوماسیون نیست و یا نرخ پردازش الکترونیکی اعالمی توسط شرکت کمتر از  62درصد است.
نمره  :9برخی از فرآیندها دارای واحد پردازش بهمنظور ایجاد رابط کاربری (شواهد عینی) نیستند یـا هنـوز دارای سـطح
اتوماسیون کمی هستند .بهعبارتدیگر ،اکثر مراحل اجرای این روشها هنـوز دسـتی صـورت مـیگیـرد (نـرخ پـردازش
الکترونیکی بین 62درصد تا  23درصد است).
نمره  :8فرآیندها غالباً دارای واحد پردازش بهمنظور ایجاد رابط کاربری (شواهد عینی) هستند .بهعبارتدیگر صرفاً مراحل
جزئی اجرای این روشها هنوز بهطور دستی اجرا میشوند (میزان پردازش الکترونیکی بین  23تا  13درصد است).
نمره صفر :تمامی فرآیندها کامالً یکپارچه هستند و تمامی مراحل اجرای روشها بهصورت اتوماسیون صورت مـیگیـرد
(میزان پردازش الکترونیکی بیش از  13درصد است).
م.ن :هیچگونه اطالعاتی درباره این فعالیت به سیستم وارد نمیشود.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارش ماهانه فعالیت
ـ میزان پردازش الکترونیکی
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1د فرآیندها

طرح تداوم فعالیت

1د آیا طرح تداوم فعالیت بهصورت مطلوب درسطح فعالیت  /شرکت تدوینشده است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4طرح تداوم فعالیت بهصورت کامل تدویننشده است.
نمره  :9طرح تداوم فعالیت بهصورت کامل وجود دارد ،ولی طی دو سال گذشته تست نشده است یا صـرفنظـر از تـاریخ
تست طرح ،ضعفهای شناساییشده تاکنون اصالحنشده است.
نمره  :8طرح تداوم فعالیت وجود دارد ،ولی طی یک سال گذشته تست نشده است.
نمره صفر :طرح تداوم فعالیت وجود دارد ،طی یک سال گذشته کامالً بررسی و تستشده ،ضعفها شناساییشده و موارد
ضعف نیز اصالحشده است.
م.ن :این سؤال درسطح شرکت و برای فعالیتهای پشتیبانی کاربرد ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ بخشی از طرح تداوم فعالیت که مرتبط با فعالیت مشخصی است و هرگونه مستندات پشتوانه آن
ـ یادداشتهای مربوط به بررسیهای قبلی طرح تداوم فعالیت
ـ در صورت لزوم ،توضیحات استفادهکنندگان طرح تداوم فعالیت
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند.پاسخ ندادن به این سؤال بهجز در ارتباط با فعالیتهـای
پشتیبانی و درسطح شرکت مجاز نیست.
1د فرآیندها

کیفیت کنترلهای دسترسی

4د میزان دسترسی هر شخص به سیستمهای عملیاتی تا چه اندازه تحتکنترل میباشد؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4هیچگونه محدودیتی در ارتباط با دسترسی به سیستمهای عملیاتی وجود ندارد.
نمره  :9محدودیت (کلمه و رمز عبور) در خصوص ورود به سیستم وجود دارد ،اما هیچگونـه کنتـرل مکـرر بـرای کسـب
اطمینان از آنکه کاربران مجاز فقط به سیستم دسترسی دارند وجود ندارد.
نمره  :8محدودیت (کلمه و رمز عبور) در خصوص ورود به سیستم وجود دارد و کنترل مکرر (حداقل سالی یکبار) بـرای
تأیید کاربران مجاز تعریفشده ولی این کنترل طی یک سال گذشته انجامنشده است.
نمره صفر :محدودیت (کلمه و رمز عبور) در خصوص ورود به سیستم وجود دارد و یک کنترل مکـرر مـؤثر بـرای تأییـد
کاربران مجاز (حداقل سالی یکبار) درعمل نیز اجرا میشود.
م.ن :این فعالیت احتیاجی به دسترسی به سیستم ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ فهرست نرمافزارهای یا سیستمهای مورداستفاده برای فعالیت و نمودگر ساختار سیستمها
ـ روشهای کنترل دسترسی مرتبط با سیستمهای مربوطه
ـ تاریخ آخرین بهروزرسانی در خصوص کنترل دسترسیها از طریق اطالعات دریافتی از مدیر سیستم و مدیر اجرایی.
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4د حسابرسی و مراجع قانونی

نتایج حسابرسی سالهای گذشته

3د آخرین باری که فعالیت ،مورد رسیدگی واحد حسابرسی داخلی قرارگرفته چه زمانی بوده است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4آخرین رسیدگی حسابرسی داخلی بیش از چهار سال قبل انجامشده یا تاکنون اصالً حسابرسی انجامنشده است.
نمره  :9آخرین رسیدگی حسابرسی داخلی بین سه تا چهار سال قبل انجامشده است.
نمره  :8آخرین رسیدگی حسابرسی داخلی بین یک تا دو سال قبل انجامشده است.
نمره صفر :آخرین رسیدگی حسابرسی داخلی کمتر از یک سال قبل انجامشده است.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارشهای حسابرسی داخلی سالهای گذشته
توضیحات

ـ حسابرسی باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به این سؤال مجاز نیست.
4د حسابرسی و مراجع قانونی

نتایج حسابرسی سالهای گذشته

7د فعالیت درآخرین رسیدگی انجامشده توسط حسابرسی داخلی درچه رتبهای قرارگرفته است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4درآخرین گزارش حسابرسی داخلی رتبه فعالیت نامطلوب بوده است.
نمره  :9درآخرین گزارش حسابرسی داخلی رتبه فعالیت نسبتاً رضایتبخش بوده است.
نمره  :8درآخرین گزارش حسابرسی داخلی رتبه فعالیت عموماً رضایتبخش بوده است.
نمره صفر :درآخرین گزارش حسابرسی داخلی رتبه فعالیت رضایتبخش بوده است.
م.ن :این فعالیت طی چهار سال قبل حسابرسی نشده است.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارشهای حسابرسی داخلی سالهای قبل
توضیحات

ـ بهمنظور بررسی و رسیدگی کلی ،حسابرس باید رتبه فعالیت و نه رتبه کلی شرکت را موردتوجه قرار دهد.

  311سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

4د حسابرسی و مراجع قانونی

پیگیری و اجرای پیشنهادها

1د پیگیری و اجرای پیشنهادات ارائهشده توسط حسابرسان (داخلی و مستقل) تا چده انددازه مطلدوب بدوده
است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4بعضی از پیشنهاداتی که بیشتر از سه سال گذشته ارائهشدهاند هنوز اجـرا نگردیـدهانـد و یـا بـیش از  23درصـد از
پیشنهادات مربوط به سه سال گذشته اجرایی نشدهاند.
نمره  :9بین  93تا  23درصد از پیشنهادات سه سال گذشته اجراشدهاند.
نمره  :8بین  83تا  93درصد از پیشنهادات سه سال گذشته اجرانشدهاند.
نمره صفر :کمتر از  83درصد از پیشنهادات سه سال گذشته اجرانشدهاند.
م.ن :هیچ پیشنهاد معوقهای برای این فعالیت وجود ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ اطالعات آماری یا آخرین گزارش پیگیری پیشنهادات سالهای گذشته برای گزارش حسابرسی داخلی
ـ اطالعات آماری یا آخرین گزارش پیگیری پیشنهادات سالهای گذشته برای گزارش حسابرسی مستقل

4د حسابرسی و مراجع قانونی

نظارت مراجع قانونی

4د آخرین بررسی مراجع قانونی در خصوص فعالیت چه زمانی بوده است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4این فعالیت طی چهار سال گذشته توسط مراجع قانونی ،حسابرسی نشده است.
نمره  :9این فعالیت طی سه تا چهار سال گذشته توسط مراجع قانونی ،حسابرسی شده است.
نمره  :8این فعالیت طی یک تا دو سال گذشته توسط مراجع قانونی ،حسابرسی شده است.
نمره صفر :این فعالیت طی یک سال گذشته توسط مراجع قانونی ،حسابرسی شده است.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارشهای حسابرسی مراجع قانونی (حسابرسی مالیاتی ،بیمه و  )...فعالیت طی چهار سال گذشته
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به سؤال مجاز نیست.
ـ حسابرس باید دامنه و اثرات بررسیهای مراجع قانونی را تحلیل کند.
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3د کارکنان

تخصص

3د سطح تخصص کارکنان موردنیاز برای این فعالیت چقدرمهم است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4بهطور میانگین ،کارمند تازهوارد یک سال زمان نیاز دارد تا کامالً بر امور مسلط شود.
نمره  :9بهطور میانگین ،کارمند تازهوارد شش ماه زمان نیاز دارد تا کامالً بر امور مسلط شود.
نمره  :8بهطور میانگین ،کارمند تازهوارد سه ماه زمان نیاز دارد تا کامالً بر امور مسلط شود.
نمره صفر :بهطور میانگین ،کارمند تازهوارد یک ماه زمان نیاز دارد تا کامالً بر امور مسلط شود.
اطالعات موردنیاز

ـ ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به سؤال مجاز نیست.
3د کارکنان

گردش نیروی انسانی

7د میزان گردش نیروی انسانی چقدراست؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4گردش نیروی انسانی طی یک سال گذشته بیش از  93درصد بوده است.
نمره  :9گردش نیروی انسانی طی یک سال گذشته بین  82تا  93درصد بوده است.
نمره  :8گردش نیروی انسانی طی یک سال گذشته کمتر از  82درصد است.
نمره صفر :هیچ کارمندی طی یک سال گذشته واحد را ترک نکرده است.
اطالعات موردنیاز

ـ تعداد کارمندان موقت و تعداد کارمندان دائم
ـ میزان گردش نیروی انسانی بر اساس اطالعات دریافتی از واحد مدیریت منابع انسانی یا مدیریت اجرایی
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به سؤال مجاز نیست.
ـ میزان گردش نیروی انسانی عبارت است از نسبت تعداد افرادی که فعالیت را تـرک کردنـد بـه تعـداد کارکنـان فعالیـت
درابتدای سال.
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3د کارکنان

کفایت نیروی انسانی

1د آیا تعداد نیروی انسانی برای فعالیت مناسب است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4این فعالیت شدیداً با کمبود نیروی انسانی مواجه است (بیش از  82درصد نیروی کار).
نمره  :9بهنظر میرسد این فعالیت کمبود نیروی انسانی دارد (بین  2تا  82درصد).
نمره  :8بهنظر میرسد این فعالیت بهطور نسبی با کمبود نیروی انسانی مواجه است (کمتر از  2درصد).
نمره صفر :بر اساس بررسیهای صورتگرفته بهنظر میرسد واحد نیروی انسانی کافی دراختیار دارد (یا حتی نیروی انسانی
بیشازاندازه دارد).
اطالعات موردنیاز

ـ درصد فرصتهای شغلی بدون متصدی درفعالیت (کفایت نیروی انسانی بر اساس بودجه)
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی و مدیریت منابع انسانی
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به سؤال مجاز نیست.

6د نقص سیستم

اتکاپذیری سیستم

3د سیستم مورداستفاده تا چه اندازه قابلاتکا است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4سیستمهای اطالعاتی مورداستفاده فعالیت خیلی مهم هستند و طی یک سال گذشته رویـداد نـامطلوب سیسـتمی
بااهمیت گزارششده است.
نمره  :9سیستمهای اطالعاتی مورداستفاده فعالیت خیلی مهـم هسـتند و طـی یـک سـال گذشـته رویـدادهای نـامطلوب
سیستمی عموماً بااهمیت گزارششده است.
نمره  :8سیستمهای اطالعاتی مورداستفاده خیلی مهم هستند و طی یک سال گذشته رویدادهای نامطلوب سیستمی نسبتاً
بااهمیت گزارششده است و یا سیستمهای اطالعاتی مورداستفاده مهم نیستند و طی یک سال گذشته رویدادهای نامطلوب
سیستمی بااهمیت گزارش گردیده است.
نمره صفر :فقط رویدادهای نامطلوب سیستمی جزئی طی یک سال گذشته اتفاق افتاده است.
م.ن :فعالیت احتیاجی به استفاده از سیستمهای اطالعاتی ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ فهرست نرمافزارها یا سیستمهای مورداستفاده برای فعالیت و نمودگر ساختار سیستمها.
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی و یا مسئول سیستمهای اطالعاتی.
ـ گزارشهای ماهیانه رویدادهای نامطلوب سیستمی.
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6د نقص سیستم

اتکاپذیری سیستم

7د آیا سیستم کنونی بهتازگی به کار گرفتهشده و آیا برنامهای برای جایگزینی این سیستم وجود دارد؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4هسته اصلی سیستم کامالً جدید است .بهعبارتدیگر سیستم فعلی طی یک سال گذشته نصبشده و یا قرار اسـت
طی شش ماه آینده جایگزین شود.
نمره  :9تغییرات مهمی درسیستمهای فرعی در دستاجرا و یا برنامهریزی است.
نمره صفر :تغییرات جزئی در دستاجرا است (سیستم و نرمافزارهای مورداستفاده نصبشدهاند و درحال استفاده هستند).
م.ن :این فعالیت احتیاجی به استفاده از سیستمهای اطالعاتی ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ فهرست نرمافزارها یا سیستمهای مورداستفاده درفعالیت و نمودار ساختار سیستمها
ـ تاریخهای نصب نسخه اصلی و نسخههای جدید
ـ در صورت لزوم ،آخرین بودجه مرتبط با توسعه سیستمهای جدید
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
توضیحات

ـ انتخاب نمره  8برای این سؤال مجاز نیست.
6د نقص سیستم

برنامه مدیریت بحران

1د طرح مدیریت بحران تا چه اندازه بهصورت مطلوب تدوین گردیده است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4طرح مدیریت بحران بهصورت کامل تدویننشده یا این طرح شامل سیستمها یا نرمافزارهای حیاتی و مهم نیسـت
و یا استقرار این طرح در دستاجراست ،اما پیشرفت آن نامطلوب است.
نمره  :9این طرح وجود دارد ولی طی دو سال گذشته تست نشده و یا صرفنظر از تاریخ تسـت (حتـی کمتـر از دو سـال)،
اقدامی جهت اصالح ضعفهای شناساییشده صورت نگرفته است.
نمره  :8این طرح درشرکت وجود دارد ولی طی یک سال گذشته تست نشده است.
نمره صفر :این طرح در شرکت وجود دارد و طی یک سال گذشته کامالً تستشده و اقدامات اصـالحی جهـت رفـع نقـاط
ضعف انجامشده است.
اطالعات موردنیاز

ـ فهرست نرمافزارها یا سیستمهای مورداستفاده و ساختار سیستمها
ـ طرح مدیریت بحران که مرتبط با یک فعالیت مشخص است
ـ یادداشتهای مرتبط با بررسیهای قبلی طرح تداوم فعالیت
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیر سیستم
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2د اقالم معوق و رویدادهای نامطلوب

رویدادهای نامطلوب

3د درجه تکرارپذیری و اهمیت رویدادهای نامطلوب به چه میزان بوده است؟
راهنمای نمره دهی

نمره  :4تعداد یا اثر مالی رویدادهای نامطلوب طی یک سال گذشته غیرعادی است یا هیچگونه سابقهای از ایـن رویـدادها
وجود ندارد.
نمره  :9تعداد یا اثر مالی رویدادهای نامطلوب طی یک سال گذشته باال است.
نمره  :8تعداد یا اثر مالی رویدادهای نامطلوب طی یک سال گذشته پایین یا درحد معمول است.
نمره صفر :هیچ رویداد نامطلوبی طی یک سال گذشته ثبتنشده است.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارشهای ماهانه رویدادهای نامطلوب
ـ حجم عملیات و مبالغ پولی فعالیت (نتایج مالی هر فعالیت)
ـ گزارش ماهانه کنترل (اطالعات آماری درباره رویدادها)
ـ شاخصهای کلیدی ریسک
توضیحات

ـ حسابرس باید یکی از نمرههای صفر 9 ،8 ،و  4را انتخاب کند و پاسخ ندادن به این سؤال مجاز نیست.
ـ حسابرس باید برای نمره دهی ،سطح رویدادها را (تعداد و اثرات مالی آنها) با حجم معامالت و مبلغ پولی فعالیت مقایسه
کند.
ـ مبنایی در ارتباط با مبلغ و تعداد رویدادهای نامطلوب وجود ندارد ولی شاخصهای کلیدی ریسـک کـه توسـط مـدیریت
ریسک تعریفشده ،میبایست در صورت دسترسی مورداستفاده قرار بگیرد.این معیارها برحسب اندازه و نوع فعالیت ،از یک
واحد تجاری یا فعالیت به واحد تجاری یا فعالیت دیگر بسیار متفاوت است.
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2د اقالم معوق و رویدادهای نامطلوب
7د روشهای مغایرتگیری تا چه اندازه کارا و کافی هستند؟
راهنمای نمره دهی

روشهای مغایرتگیری

نمره  :4هیچگونه نظارت منظمی در خصوص موارد مغایرتدار وجود ندارد و تعداد دفعات ،میزان و یا فاصـله زمـانی مـوارد
مغایرتدار غیرعادی است.
نمره  :9نظارت منظم وجود دارد اما تعداد دفعات ،میزان و یا فاصله زمانی موارد مغایرتدار باال است.
نمره  :8نظارت منظم وجود دارد و تعداد دفعات ،میزان و یا فاصله زمانی موارد مغایرتدار کم یا عادی است.
نمره صفر :نظارت منظم وجود دارد و تعداد دفعات ،میزان و یا فاصله زمانی موارد مغایرتدار بااهمیت نیست.
م.ن :این فعالیت تأثیری بر دارایی یا حسابی که باید مغایرتگیری شود ندارد.
اطالعات موردنیاز

ـ گزارشهای مغایرتگیری ماهانه (بهطور نمونه صورت مغایرات بانکی و )...
ـ حجم معامالت یا گردش پولی فعالیت
ـ شاخصهای اصلی ریسک
توضیحات

ـ مغایرتگیری شامل مغایرتگیری داراییها (وجه نقد و اوراق بهادار) میباشد .حسابرس باید نمره دهی اقالم اصلی و پـر
ریسک را مدنظر قرار دهد.
ـ مبنایی در ارتباط با مبلغ و تعداد رویدادهای نامطلوب وجود ندارد ولی شاخصهای کلیدی ریسـک کـه توسـط مـدیریت
ریسک تعریفشده میبایست در صورت دسترسی مورداستفاده قرار بگیرد .این معیارها برحسب اندازه و نوع فعالیت ،از یک
واحد تجاری یا فعالیت به واحد تجاری یا فعالیت دیگر بسیار متفاوت میباشد.
ـ حسابرس باید درمواقعی که شاخصهای کلیدی ریسک دردسترس نیست ،سطح اقالم معوق را با حجم یـا مبـالغ پـولی
فعالیت مقایسه کند.
عدمرعایت قوانین و مقررات
1د رعایت قوانین و مقررات
3د فعالیت تا چه اندازه به ریسک عدمرعایت قوانین و مقررات حساسیت دارد؟
راهنمای نمره دهی

نظارت گسترده مراجع قانونی یا مالیاتی است و جـرائم و مجـازاتهـا حتـی بـرای تخلفـات

نمره  :4این فعالیت درمعر
کوچک اعمال میشود.
نمره  :9این فعالیت درمعر نظارت مراجع قانونی یا مالیاتی است و جرائم و مجـازاتهـا فقـط بـرای تخلفـات بـزرگ و
تکرارشونده اعمال میشود.
نمره صفر :فعالیت درمعر نظارت محدودی از سوی مراجع قانونی یا مالیاتی قرار دارد.
م.ن :این فعالیت درمعر ریسک عدمرعایت قوانین و مقررات نیست.
اطالعات موردنیاز

ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مسئول رعایت روشها
ـ ارزیابی بهعملآمده توسط مدیریت اجرایی
ـ مقررات و مجازاتهای عمده طی سنوات گذشته
توضیحات

ـ این سؤال به ریسک بالقوه بدون توجه به محیط کنترلی اشاره دارد .پاسخ به این سؤال مبتنی برشناخت و ارزیابی فعالیت
توسط حسابرس است .نمره  8برای این سؤال مجاز نیست.
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پیوست ()4
نام صاحبکار:
سال مالی:

جدول نمره دهی و ارزیابی کلی ریسک
حسابرسی داخلی

نوع ریسک
ریسک اعتباری
ریسک بازار
ریسک حسابداری
ریسک عملیاتی
ریسک فنآوری اطالعات
ریسک تجاری
ریسک قانونی و مالیاتی
ریسک منابع انسانی
جمع
رتبه ریسک فعالیت (نسبت جمع نمره اختصاصیافته توسط حسابرس به جمع حداکثر
نمره)

تجدیدنظر شده توسط:
تاریخ:
تکمیلشده توسط:
تاریخ:
نمره اختصاصیافته توسط
حداکثر نمره
حسابرس
4
4
4
43
63
1
4
86
839
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نام صاحبکار:

جدول نمره دهی و ارزیابی کلی ریسک
حسابرسی داخلی

سال مالی:

توضیحات

تجدیدنظر شده توسط:
تاریخ:
تکمیلشده توسط:
تاریخ:
نمره اختصاصیافته توسط حسابرس حداکثر نمره
4
4
4
9
4
4

عطف سؤال
8ـ8
6ـ8
9ـ8
4ـ8
2ـ8
1ـ8

نوع ریسک
تجاری
تجاری
عملیاتی
عملیاتی
اعتباری
بازار

8ـ6
6ـ6
9ـ6
4ـ6

عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی

4
4
4
4

8ـ9
6ـ9
9ـ9
4ـ9

عملیاتی
فنآوری اطالعات
عملیاتی
فنآوری اطالعات

4
4
4
4

8ـ4
6ـ4
9ـ4
4ـ4
8ـ2
6ـ2
9ـ2

عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی
عملیاتی
منابع انسانی
منابع انسانی
منابع انسانی

4
2
4
4
4
4
4

8ـ1
6ـ1
9ـ1

فنآوری اطالعات
فنآوری اطالعات
فنآوری اطالعات

4
4
4

8ـ3
6ـ3

عملیاتی
حسابداری

4
4

8ـ1

قانونی و مالیاتی

4
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پیوست ()3
نامه شروع پروژه حسابرسی
تاریخ:
شماره:

به استحضار میرسد که حسابرسی داخلی شرکت یا واحد مورد رسیدگی از تاریخ شروع لغایت تاریخ خاتمه انجام خواهد پذیرفت.
اسامی اعضای تیم حسابرسی داخلی به همراه سمت آنها به شرح زیر است:
ـ آقای  /خانم  .........................................بهعنوان .........................................
ـ آقای  /خانم  .........................................بهعنوان .........................................
محدوده کار واحد حسابرسی داخلی شامل  .................................بوده و موضوعات ذیل از محدوده کار این واحد خارج میباشد:
ـ
ـ
سرفصلها و یا عناوینی که توسط تیم حسابرسی موردبررسی قرار خواهد گرفت به شرح زیر است:
ـ
ـ
بدین منظور تیم حسابرسی کارهای ذیل را انجام خواهد داد:
ـ کسب شناخت کافی از سیستم کنترلهای داخلی ،دستورالعملها و فرآیندهای مورداستفاده جهـت کنتـرل ریسـک از طریـق
مصاحبه با مدیریت و کارکنان شرکت  /واحد مورد رسیدگی.
ـ کسب شناخت در خصوص سایر ریسکها و کنترلهای اصلی مرتبط با فرآیندهای کسبوکار شرکت /واحد مورد رسیدگی.
ـ ارزیابی اثربخشی و کارایی کنترلهای داخلی ،دستورالعملها و فرآیندهای تدوینشده جهت کنترل ریسکهای مربوطه.
بررسی نمونهای فرآیندهای مورداستفاده توسط شرکت  /واحد مورد رسیدگی جهت کنترل ریسکهای مربوطه.
ـ ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود اثربخشی و کارایی فرآیندهای کنترل ریسک.
بهمنظور کسب شناخت بیشتر از فعالیتهای شرکت یا واحد مورد رسیدگی و بهمنظور هماهنگی و دریافت نظرات آن شرکت یا
واحد ،مستدعی است قبل از آغاز شروع پروژه با حضور مدیریت ،تیم حسابرسی و کارکنان مرتبط با پروژه تشکیل شود .همچنین
اطالعات و مدارک موردنیاز جهت انجام پروژه حسابرسی داخلی به شرح جدول پیوست (پیوسـت شـماره  )1تقـدیم مـیگـردد.
خواهشمند است بهمنظور برنامهریزی و تسهیل پیشبرد پروژه ،اطالعات و مدارک مندرج درجدول پیوست را تهیه نموده و مسترد
فرمایید .توضیح اینکه موارد ذکرشده دربرگیرنده کلیه اطالعات الزم نبوده و سایر اطالعات برحسب نیاز درزمان اجـرای پـروژه
درخواست خواهد شد .قبالً از همکاری مدیریت محترم دراین خصوص تشکر میشود.

با احترام
محل امضای مدیر حسابرسی داخلی

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 332 

پیوست ()6
جدول زمانبندی ارائه اطالعات و مدارک موردنیاز جهت انجام حسابرسی داخلی
(نام شرکت  /قسمت مورد رسیدگی)
تهیهکننده
3د سازمان و منابع انسانی
8ـ.8نمودار سازمانی.
6ـ.8تفویض اختیارات.
9ـ.8شرح وظایف کارکنان.
4ـ.8تعداد کارکنان (موقت و دائم) و متوسط ساالنه تعداد کارکنان استخدامی و یا مستعفی به تفکیـک واحـدها
برای سه سال اخیر.
2ـ.8فهرست کارکنان شاغل درهرقسمت به تفکیک شغل ،سن ،مهارتها ،آموزش و سابقه کار در شرکت.
7د فعالیت
8ـ.6فرآیندهای اصلی مورداستفاده و شرح کارها.
6ـ.6صورتهای مالی حسابرسی شده ،گزارش هیئتمدیره به مجمع و کلیه صـورتجلسـات مجـامع عمـومی
عادی و فوقالعاده برای سه سال اخیر.
9ـ.6نامه مدیریت ارائهشده توسط حسابرسمستقل شرکت برای سهسال اخیر.
4ـ.6گزارشهای بودجه شرکت برای سهسال اخیر.
1د دستورالعملها و مقررات داخلی
8ـ.9دستورالعملها و رهنمودها درسطح شرکت و شرکتهای گروه.
6ـ.9چرخهها و پروسههای مورداستفاده درعملیات شرکت (چرخههای خریدوفروش ،دریافـت و پرداخـت وجـه
نقد ،نحوه تعیین اعتبار مشتریان و.)...
9ـ.9آییننامههای عملیاتی داخلی مورداستفاده توسط شرکت مانند آییننامههای معامالت ،استخدامی ،تنخـواه،
تفکیک اقالم هزینهای از سرمایهای و...
4ـ.9مستندات و الزامات قانونی ناظر برشرکت یا فعالیت.
4د سیستم اطالعاتی
8ـ.4معرفی سیستم های اطالعاتی به همراه سیستم گزارشگری مورداستفاده شرکت (توصـیف سـاختار ،نحـوه
کارکرد نرمافزارها ،راهنمای کاربران ،قوانین امنیتی سیستمهای اطالعاتی و.)...
6ـ.4شرح سیستمهای اطالعاتی مورداستفاده گروه که برفعالیتهای شرکت اثر دارد (توصیف ساختار ،نحوه
کارکرد نرمافزارها ،راهنمای کاربران و.)...
9ـ.4فهرست میزان و نحوه دسترسی افراد به سیستمهای اطالعاتی و گزارشگری.
3د اطالعات مرتبط با ریسک
8ـ.2گزارش ساالنه درباره کنترلهای داخلی.
6ـ.2گزارش ارزیابی ریسک.
9ـ.2سیستم مدیریت برسرمایه درگردش و کنترل نقدینگی شرکت.
4ـ.2محدودیتهای (زمانی ،منابع ،هزینهها ،رعایت قوانین ،فروش محصوالت و  )...شرکت در ارتباط با ارزیابی
برنامههای عملیاتی.
2ـ.2صورتجلسات ،کمیته راهبری ،کمیته ریسک ،سرمایهگذاری ،معامالت و  ...برای سه سال اخیر.
1ـ .2اطالعات درباره رعایت قوانین حاکم برشرکت (پرسشنامهها ،گزارشها ،یادداشتها و)...
3ـ .2لیست شکایات مشتریان از محصوالت و یا خدمات ارائهشده توسط شرکت طی سه سال اخیر.

امضاء و مهر شرکت /قسمت مورد رسیدگی
تأییدکننده :
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پیوست ()2
گزارش برنامهریزی دامنهکار
3د مشخصات پروژه

ـ نام شرکت  /فعالیت مورد رسیدگی.
ـ تاریخ ،شماره و محل ثبت شرکت.
ـ سال مالی و سیستمهای مورداستفاده.
ـ محل شرکت و کارخانه.
7د تاریخچه

ـ تعریف نوع پروژه (حسابرسی ویژه یا برنامهریزیشده).
ـ ذکر دالیل طراحی و اجرای پروژه.
1د کارهای مقدماتی انجامشده

ـ نام اشخاصی که درجلسه هماهنگی حضور داشتند.
ـ ماهیت مدارک گردآوری و تجزیهوتحلیل شده بهمنظور آمادهسازی پیشنویس طرح.
ـ جزئیات تغییرات بااهمیت ،انتظارات خاص مدیریت ،تاریخچه مشکالت موجود و ...
4د نتایج کار پروژههای قبلی و وضعیت پیشنهادات ارائهشده

ـ نکات کلیدی یافتههای حسابرسی قبلی و وضعیت رفع پیشنهادات ارائهشده.
ـ نکات گزارش حسابرسمستقل.
ـ نکات مندرج درنامه مدیریت.
3د مدل کسبوکار

ـ ترکیب محصوالت.
ـ ترکیب مشتریان عمده و تغییرات احتمالی.
ـ وضعیت رقبا ،استراتژی شرکت و اهداف آن.
6د الزامات قانونگذاری و مقررات

ـ مجوزهای قانونی (پروانه بهرهبرداری ،کارت بازرگانی و .)...
ـ الزامات قانونی و استانداردهای مربوطه.
ـ تغییرات اخیر دراین الزامات و استانداردها.
2د محیط کنترلی

ـ شرح مختصری از اجزای محیط کنترلهای داخلی.
ـ منشور اخالقی.
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ـ ساختار سازمانی ،تفکیک وظایف ،تفویض اختیار و ...
ـ سیستمهای اطالعاتی.
ـ مدیریت منابع انسانی و تخصصها.
ـ طرحهای تداوم فعالیت سازمان.
1د ارزیابی ریسک و نحوه مدیریت آن

ـ نتایج مربوط به ارزیابی اولیه ریسک کلی حسابرسی داخلی انجامشده توسط کارکنان حسابرسی داخلی.
ـ نحوه ارزیابی ریسک و مدیریت آن درشرکت و یا قسمت مربوطه و خالصه ریسکهای گزارششده توسط آن.
ـ جزئیات طرحهای کنترلی همراه با نتایج موردانتظار از کنترلهای مربوط و نیز آستانه اهمیت آنها.
ـ توصیف ریسکهای عمده شرکت شامل:
● ریسک اعتباری
● ریسک بازار
● ریسک حسابداری
● ریسک عملیاتی
● ریسک فنآوری اطالعات
● ریسک تجاری
● ریسک قانونی و مالیاتی
● ریسک منابع انسانی
● ریسک رعایت
9د جزئیات اهداف پروژه حسابرسیداخلی

ـ ریسکهای بااهمیت در خصوص مربوط بودن و اثربخشی سیستمهای کنترلداخلی.
31د تعریف دامنه حسابرسیداخلی

ـ شرح تفصیلی دامنه حسابرسی.
ـ مشخص نمودن استثنائات و دالیل آن.
33د بودجه زمانی و منابع موردنیاز

ـ ترکیب تیمحسابرسیداخلی.
ـ مشخص نمودن مهارتهای موردنیاز بهمنظور انجام پروژه حسابرسی.
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پیوست ()1
نام واحد مورد رسیدگی:

واحدحسابرسیداخلی شرکت...
پرسشنامه تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیتهای هر
یک از مسئولین و اطالع به آنان

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
حدود وظایف اختیارات و مسئولیتهای هریک از مسئولین میبایست مشخص بوده و به نحو مناسبی به اطالع آنان برسد ،به طریقی که بتوان
اطمینان حاصل نمود که هر یک از آنان:
الف ـ آگاهی دارند که درمقابل چه مقامی مسئول اقدامات انجامشده هستند.
ب ـ بهطور کامل از حدود و وظایف و اختیارات خود آگاه میباشند.
پاسخ “آری”
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا نحوه کلی مدیریت و سازماندهـی قسـمتهـای
مختلف و حدود مسئولیتها از طریق نمـودار سـازمانی
مشخصشده است؟
.6آیا حدود وظایف و اختیارات هر یک از مسئولین
اصلی قسمتها ،بهطور مدون مشخص گردیده است؟
.9آیا نمودار سازمانی و حدود وظایف و اختیارات
مسئولین اصلی قسمتها،توسط مقام مسئولی به
تصویب رسیده است؟
.4آیا نمودار سازمانی و شرح وظایف و اختیارات هر
یک از مسئولین اصلی قسمتها ،به طریقی مناسب
دراختیار آنان قرارگرفته است؟
.2آیا حدود مسئولیتهای کارکنان هر یک از قسمتها
از طریق نمودار سازمانی مشخص گردیده است؟
.1آیا حدود وظایف و اختیارات هر یک از کارکنان
قسمتهای مختلف ،بهطور مدون مشخص گردیده
است؟

عطف به
نمودار/
شرح
عملیات

عطف به برنامه
حسابرسی
ضمنی

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد

ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف
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نام واحد مورد رسیدگی:

واحدحسابرسیداخلی شرکت...
پرسشنامه تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیتهای هر
یک از مسئولین و اطالع به آنان

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
حدود وظایف اختیارات و مسئولیتهای هریک از مسئولین میبایست مشخص بوده و به نحو مناسبی به اطالع آنان برسد ،به طریقی که
بتوان اطمینان حاصل نمود که هر یک از آنان:
الف ـ آگاهی دارند که درمقابل چه مقامی مسئول اقدامات انجامشده هستند.
ب ـ بهطور کامل از حدود و وظایف و اختیارات خود آگاه میباشند.
پاسخ
پرسش
آری خیر

 .3آیـا نمــودار ســازمانی و حــدود وظــایف و اختیـارات
کارکنان ،توسط مقام مسئولی به تصویب رسیده است؟
 .1آیا نمودار سازمانی قسمت های مختلـف ،همـراه بـا
شرح وظایف و اختیارات هر یک از کارکنان ،به طریقی
مناسب دراختیار آنان قرارگرفته است؟
 .3آیا دستورالعمل های مـدونی درمـورد نحـوه تقسـیم
وظایف درزمان غیبت هریک از کارکنان وجود دارد؟
 .83آی ـا برنامــههــای مــدونی درمــورد تغییــر مــداوم
مسئولیتهای محوله به کارکنان قسمتهـای مختلـف
تدوین گردیده است ،به طریقی که هر یک از آنان طی
دوره مشخصی نسبت به سیستم اجرائی کلیه عملیـات
جاری قسمت مربوطه آگاهی داشتهباشد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  377سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت...
پرسشنامه نحوه اجرای وظایف کارکنان درهریک از قسمتها

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
نحوه اجرای وظایف کارکنان هر یک از قسمتها میبایست به نحو مطلوبی ،بهوسیله دستورالعملهای مدون مشخصشده و از طریق مناسـبی
به اطالع آنان برسد ،بهطوریکه بتوان اطمینان حاصل نمود هر یک از آنان بهطور کامل به نحوه اجرای وظایف خویش آگاهی دارند.
پاسخ “آری”
پاسخ
پرسش
آری

 .8آیا دستورالعمل هـای مـدونی درمـورد نحـوه اجـرای
وظایف کارکنان هریک از قسمتها از طریق نمودارهای
عملیاتی و با شرح عملیات مشخص گردیده است؟
 .6آیا دستورالعملهای اجرایی فوق برای هر یک از قسمتها
توسط هیئتمدیره به تصویب رسیده است؟
 .9آیا دستورالعملهای فوق ،بهطور مداوم دردسـت بررسـی بـوده و
اصالحات موردلزوم درآنها بهعمل میآید؟
 .4آیا دستورالعملهای اجرایی مربوط به هریک از
قسمتها ،بهطور کامل دراختیار مسئولین قسمتها
قرارگرفته است؟
 .2آیا جزئیات اجرای مندرج در دستورالعمل ها ،درهریک
از قسمتها ،در اختیار کارکنان ذیربط قرارگرفته است؟
 .1آی ـا دســتورالعملهــای مزبــور درمــورد هــر یــک از
قسمت ها ،شامل کنترل های جهت حصـول اطمینـان از
اجرای مداوم روشهای تدوینشده میباشد؟
 .3آیا دستورالعملهای مربوط به امور مالی شامل
اطالعات ذیل نیز میباشد؟
الف ـ روشهای عمده حسابداری
ب ـ نمودار عملیاتی و یا شرح جزئیات عملیات
ج ـ لیست سرفصل حسابها و شمارهحسابهای مربوطه
د ـ نحوه تهیه صورتهای مالی

خیر

عطف به
نمودار/
شرح
عملیات

کنترل
جایگزینی
عطف به برنامه
حسابرسی ضمنی

دارد ندارد

پاسخ “خیر”
عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 371 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تعیین ضوابط مشخص و جدول هر یک از کارکنان

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
میبایست ضوابط مشخص و مدونی ،متناسب با حدود وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای هر یک از کارکنان ،تعیینشده باشد.

پاسخ
پرسش

آری خیر
.8آیا باتوجه به حدود وظایف ،اختیارات و مسئولیتهـای
هریک از کارکنان ،میزان حـداقل تجـارب و اطالعـات
موردنیاز ،شامل موارد زیر ،تعیین گردیده است؟
الف ـ رشته  /رشتههای تخصصی
ب ـ میزان تحصیالت
پ ـ سوابق تجربی
ج ـ میزان کارایی
.6آیا کنترلهای کافی به نحوی اعمال میگردد تا بتوان
اطمینان حاصل نمود که افـراد حـائز شـرایط عـالوهبـر
تخصص هـای حرفـه ای از تعهـد کـافی نیـز برخـوردار
هستند؟
.9آیا از کارکنانی که مستقیماً مسـئول حفاظـت دارائـی
هســتند ،وثیقــه تضــمین کــافی ،متناســب بــا میــزان
دارائیهایی که دراختیار آنان قرار دارد ،اخذ میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی

دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  374سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تصویب مقامات ذیصالح بابت کلیه فعالیتهای عمده

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
باید کلیه فعالیتهای عمده پس از تصویب مقامات ذیصالح اقدام بهعملآمده و بدون وجود مصوبه مناسب ،هیچگونـه فعالیـت عمـدهای
صورت نپذیرد.

پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آی ـا انجــام عملی ـات زی ـر ،منــوط بــه تصــویب کتب ـی
هیئتمدیره میباشد؟
الف ـ افتتاح حسابهای بانکی جدید.
ب ـ مسدود نمودن حسابهای بانکی موجود.
پ ـ دریافت وام و یا اعتبار جهت اضافه برداشت
بانکی.
ت ـ انعقاد کلیـه قراردادهـای خـارج از جریـان عـادی
فعالیت.
ج ـ معامالت با اشخاص وابسـته ،موضـوع مـاده 863
قانونتجارت.
چ ـ فروش دارائیهای ثابت.
ح ـ خریدهای عمده دارائیهای ثابت.
خ ـ آئیننامههای اجرایی داخلی.
 .6آیا امضاء قراردادها توسط مدیران و یا اشخاص
دیگری که این اختیارات به آنان دادهشده صورت
میگیرد؟
.9آیا نمونه امضاء و پاراف کلیه اشخاصی که مـیتواننـد
معامالتی را به تصویب رسانند ،همراه با حدود اختیـارات
آنان تهیه شـده و کپـی آن دراختیـار مسـئولین اجرایـی
ذیربط قرارگرفته است؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 373 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تهیه گزارشهای مسئولین قسمتها

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
هر یک از مسئولین قسمتها میبایست موظف باشد که طی دورههای منظم ،گزارشهای جامعی از فعالیتهای انجامشده و نتایج
حاصله حاوی کلیه اطالعات ،جهت بررسی وضعیت عملکرد گذشته و تعیین بودجه و خطمشی آتی قسمت مربوطه ،تهیه نموده و به
مراجع ذیربط ارائه نماید.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا هریک از مدیران و یا سرپرستان قسمتهـا ،طـی
دورههای منظمی (برای مثال :ماهیانه) ،ملزم بـه تهیـه
گزارشهای جامعی از فعالیتهای انجـامشـده و نتـایج
حاصله میباشند؟
.6آیا گزارشهای فوق طی دوره مناسبی پس از پایان
دوره مربوطه ارائه میگردد؟
.9آیا گزارشهای فوق حاوی کلیه اطالعـات موردنیـاز
جهت بررسی وضعیت عملکرد گذشته و تعیین بودجه و
خطمشی آتی قسمت مربوطه میباشد؟
.4آیـا منــابعی کـه جهــت اســتخراج اطالعــات اصــلی
تشکیلدهنـده گـزارش هـای فـوق مورداسـتفاده قـرار
می گیـرد ،تحـتکنتـرلهـای داخلـی مناسـب بـوده و
میتواند بهمنظور ارائه صـحیح اطالعـات ،مورداعتمـاد
واقع شود؟ (منابع مورداستفاده را مشخص نمایید)

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  376سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه بررسی گزارشهای توسط هیئتمدیره

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
گزاراشات مذکور درهدف کنترل پرسشنامه شماره 2ـ 8میبایست توسط هیئتمدیره موردبررسی و تصویب قرار گیرد.

پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا مدارک کتبی درباره بررسی گزارشهای دریافتی و
تصمیمات متخذه ،توسط هیئتمدیره درمورد هر یک از
اطالعات دریافتی ،شامل موارد زیر وجود دارد؟
الف ـ بررسی اقداماتی که عمالً انجام پذیرفته است.
ب ـ تصمیمگیری نسبت به اعمالی که میبایست در
آینده انجام پذیرد.
.6آیا بررسی فوق شامل مقایسه فعالیتهای انجامشده با
خطمشی تعیینشده نیز میباشد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 372 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور درخواست خرید

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد صدور درخواستهای خرید کاال  /خدمات ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ درخواستهای خرید تنها برمبنای احتیاجات واقعی شرکت صادر میگردد.
ب ـ کلیه درخواستهای خرید مدنظر قرار میگیرد.
ج ـ بدون وجود درخواست خرید هیچگونه مجوز جهت انجام خرید صادر نمیگردد.
پاسخ

پرسش
آری خیر

.8آیا درخواست خرید کاال  /خدمات بهصورت کتبی صـادر
میگردد؟
.6آیا مدرک مذکور در بند  8فوق حداقل شامل موارد زیـر
میباشد؟
الف ـ مشخصات
ب ـ مقادیر
.9آیا کنترلهای مناسـبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه درخواست هـای خریـد مـدنظر قـرار
خواهد گرفت؟ (بـرای مثـال :اسـتفاده از فـرمهـای دارای
شماره سریال چاپی و یا ثبت درخواستهای خرید در دفاتر
خاص)
.4آیا قبل از صدور مجوز خرید ،بررسی الزم جهت حصول
اطمینان از موردنیـاز بـودن کـاال  /خـدمات توسـط مقـام
ذیصالحی بهعمل میآید؟
.2آیا مجوز خرید ،بر اساس آئیننامههای مربوطه و
بهصورت کتبی ،توسط مقام مسئولی صادر میگردد؟
.1آیا در صورت عدمموافقت با خرید کاال /خدمات ،دالیل
مربوط توسط مقام مسئول به نحو مناسبی ثبت میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  371سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور درخواست خرید

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد صدور درخواستهای خرید کاال  /خدمات ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ درخواستهای خرید تنها برمبنای احتیاجات واقعی شرکت صادر میگردد.
ب ـ کلیه درخواستهای خرید مدنظر قرار میگیرد.
ج ـ بدون وجود درخواست خرید هیچگونه مجوز جهت انجام خرید صادر نمیگردد.
پاسخ

پرسش
آری خیر

.3آیا کنترلهایی اعمال میگردد تا کلیه درخواستهـای
خرید معلق بهطور کامل مشخص گردد؟
.1آیا بهمنظور تشخیص دالیـل درخواسـتهـای خریـد،
مدارک مذکور در بند  3فوق ،بهطور منظم (برای مثـال:
هر هفته) توسط مقام مسئولی موردبررسی قرار میگیرد؟
.3آیا کنترلهای مناسـبی اعمـال مـیگـردد کـه بتـوان
اطمینان حاصـل نمـود بـدون وجـود درخواسـت خریـد
هیچگونه مجوزی جهت انجام خرید صادر نمیگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 379 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه خرید کاال /خدمات

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد خرید کاال  /خدمات ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه مجوزهای صادره جهت انجام خرید مدنظر قرار میگیرد.
ب ـ کاال و یا خدمات تنها بر اساس مجوزهای صادره و منطبق با آنها خریداری میگردد.
ج ـ باتوجه به کیفیت موردنیاز ،خریدها تحت مناسبترین شرایط ممکن صورت میپذیرد.
د ـ تعهد ناشی از قراردادهای عمده منعقده با فروشندگان ،به نحو مناسبی ثبت میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا کنترل های مناسبی وجود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه مجوزهای خرید صادره مدنظر قرار
میگیرد؟ (برای مثال :استفاده از فرمهای دارائی شـماره
ترتیب چاپی و یا ثبت مجوزهای صادره دردفاتر خاص)
.6آیا کنترلهایی اعمال میگردد تـا کلیـه مجوزهـای خریـد
معلق بهطور کامل مشخص گردد؟
.9آیا بهمنظور تشخیص دالیل تعلیق مجوزهای صادره،
مدارک مذکور در بند  6فوق بهطور منظم (برای مثال:
هر هفته) توسط مقام مسئولی موردبررسی قرار میگیرد؟
.4آیا اقدامات مناسبی جهت شناسایی عرضهکننـدگان کـاال /
خدمات موردنیاز بهعمل میآید؟
.2آیا شرایط پیشنهادی هر یک از عرضهکننـدگان موردتوجـه
قرارگرفته و تصمیمات مقتضـی پـس از انجـام بررسـیهـای
الزم در این مورد اتخاذ میگردد؟
.1آیا روشهای مناسبی جهت ثبت تعهدات ناشی از
قراردادهای عمده منعقده با فروشندگان ،اتخاذ گردیده
است؟
.3آیا بهمنظـور حصـول اطمینـان از اجـرای کلیـه مفـاد
قرارداد و تعیین ذخایر الزم درمورد زیـانهـای احتمـالی
ناشی از قراردادهای عمده منعقده با فروشندگان ،مدارک
مذکور دربند  1فوق ،توسط مقام مسـئولی موردبررسـی
قرار میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  311سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه دریافت کاال /خدمات

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاال  /خدمات دریافتی کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که :
الف ـ تماماً به انبار و یا قسمت درخواستکننده تحویل میگردد.
ب ـ بهطور کامل با مجوزهای خرید صادره کنترل میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا درهنگام دریافت کاال  /خدمات ،مدارک کـافی و
مناسبی حاوی اطالعات زیر تهیه میگردد:
الف ـ مشخصات؟
ب ـ مقادیر؟
ج ـ کیفیت؟
.6آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان
حاصل نمود که کلیه مدارک مذکور در بند  8فوق،
مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :استفاده مؤثر از
فرمهای دارای شماره ترتیب چاپی و یا ثبت کاال /
خدمات دریافتی دردفاتر خاص).
.9آیا اطالعات مندرج درمدارک فوق ،بهطور کامـل بـا
مجوزهای مذکور دربند  2پرسشنامه صدور درخواسـت
خرید کنترلشده و اختالفات موجود پیگیری میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 313 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه دریافت کاال /خدمات

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاال  /خدمات دریافتی کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که :
الف ـ تماماً به انبار و یا قسمت درخواستکننده تحویل میگردد.
ب ـ بهطور کامل با مجوزهای خرید صادره کنترل میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.4آیا پیگیری مذکور در بند  9فوق ،توسط مقام مسئولی
بهعمل میآید؟
.2آیا مدارک مربوط به دریافت کاال (بنـد  8فـوق) عینـاً
جهت ثبت اقالم دریافتی درسوابق انبار مورداستفاده قرار
میگیرد؟
.1آیا صدور مدارک دریافت کاال توسط افرادی مستقل از
مسئولین صدور سفارش خرید انجام میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  317سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه دریافت صورتحساب

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ صورتحساب مربوط به کلیه کاالها  /خدمات دریافتی به شرکت واصل میگردد.
ب ـ تنها صورتحسابهای مربوط به کاال  /خدمات دریافتی مدنظر قرار میگیرد.
ج ـ صحت صورتحسابهای دریافتی ازهرنظر کنترل میگردد.
د ـ کلیه صورتحسابهای دریافتی جهت ثبت درحسابهای پرداختی مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا کنترلهای مناسـبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که درمقابل کلیه مـدارک مربـوط بـه کـاال /
خدمات دریافتی صورت حساب دریافت مـیگـردد؟ (بـرای
مثال :عطف متقابل صورتحسابها و رسیدهای کـاال بـه
یکدیگر)
.6آیا بهمنظـور تشـخیص دالیـل عـدمدریافـت بـه موقـع
صورتحساب ها ،مدارک مربوط به دریافت کاال  /خدمات،
بـهطـور مـنظم توسـط مقـام مسـئولی موردبررسـی قــرار
میگیرد؟
.9آیا کلیه صورتحساب های دریـافتی ،درجـواب زیـر ،بـا
مدارک مربوط به دریافت کاال  /خدمات تطبیق میگردد:
الف ـ مشخصات؟
ب ـ مقادیر؟
ج ـ کیفیت؟
.4آیا صورتحسـاب هـای مربـوط بـه کـاالی دریـافتی از
جوانب مختلف زیر کنترل میگردد؟
الف ـ قیمت و سایر شـرایط مربوطـه (اسـتعالم ،قـرارداد،
لیست قیمت و غیره).
ب ـ محاسبات

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 311 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه دریافت صورتحساب

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهای اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ صورتحساب مربوط به کلیه کاالها  /خدمات دریافتی به شرکت واصل میگردد.
ب ـ تنها صورتحسابهای مربوط به کاال  /خدمات دریافتی مدنظر قرار میگیرد.
ج ـ صحت صورتحسابهای دریافتی ازهرنظر کنترل میگردد.
د ـ کلیه صورتحسابهای دریافتی جهت ثبت درحسابهای پرداختی مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.2آیا صورتحساب های مربوط به خـدمات دریـافتی بـا
مدارک مربوط (مانند :مـدارک دریافـت و گـزارشهـای
تکمیل کار) کنترل میگردد؟
.1آیا کنتـرلهـای مناسـبی جهـت حصـول اطمینـان از
صحت صورتحسـابهـای مربـوط بـه خـدمات عمـده
دریافتی که درمورد آن برگ درخواست صادر نمی گـردد
(مانند :آب ،برق ،تلفن و … ).اعمال میگردد؟
.3آیــا صــورتحســابهــای دریــافتی جهــت ثبــت
درحسابهای پرداختنی ،توسط مقام مسئولی به تصویب
میرسد؟
.1آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمـود کـه کلیـه صـورتحسـاب هـای دریـافتی
موردقبول ،جهت ثبت درحسابهـای پرداختنـی مـدنظر
قرار خواهد گرفت؟
.3آیا کنترل صورتحسـابهـای خریـد توسـط افـرادی
مستقل از مسئولین صدور مدارک دریافـت کـاال انجـام
میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  314سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه برگشت کاال و سایر مبالغ موردمطالبه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی برگشتی به فروشندگان و سایر مبالغ موردمطالبه شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود
که:
الف ـ کلیه کاالی برگشتی جهت ثبت درسوابق انبار ،مدنظر قرار خواهد گرفت.
ب ـ جهت کلیه مبالغ موردادعای شرکت از فروشندگان ،اعالمیه بدهکار صادر و مدنظر قرار گیرد.
ج ـ مدارک الزم دال برقبول ادعای شرکت ،از فروشندگان اخذ میگردد.
د ـ کلیه اعالمیههای بستانکار دریافتی و یا بدهکار صادره جهت ثبت درحسابهای پرداختنی ،مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا مدارک مثبت کافی جهـت ادعـای شـرکت مشـتمل
براطالعات ذیل صادر میگردد:
الف ـ نوع ،مقدار و وضعیت کاالی برگشتی.
ب ـ علل عدمقبول کاال و یا خدمات دریافتی.
.6آیا مدارک مـذکور در بنـد  8فـوق ،بـه طریقـی کنتـرل
میشود تـا بتـوان اطمینـان حاصـل نمـود کـه کاالهـای
برگشتی و یا سایر مبالغ موردمطالبه ،تمامـاً جهـت صـدور
اعالمیه بدهکار مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثـال :از
طریق شماره مسلسل فرمهای برگشت کاال یا ثبت مبـالغ
موردمطالبه دردفاتر خاص)
.9آیا اعالمیههای بدهکار صادره جهت تأییـد علـل عـدم-
قبول و صحت ادعـا مـورد تصـویب مقـام مسـئولی قـرار
میگیرد؟
.4آیا اعالمیههای بدهکار موضوع بند  6فوق پس از تأیید،
عیناً جهت ثبت کاالی برگشتی درسوابق انبار مورداستفاده
قرار میگیرد؟
.2آیا کنترلهایی اعمال میگردد تا کاالی برگشتی و یا
سایر مبالغ مورد مطالبهای که برای آنها اعالمیه بدهکار
صادر نگردیده ،بهطور کامل مشخص گردد؟
(بهعنوانمثال :عطف متقابل مدارک به یکدیگر)

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 313 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه برگشت کاال و سایر مبالغ موردمطالبه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی برگشتی به فروشندگان و سایر مبالغ موردمطالبه شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود
که:
الف ـ کلیه کاالی برگشتی جهت ثبت درسوابق انبار ،مدنظر قرار خواهد گرفت.
ب ـ جهت کلیه مبالغ موردادعای شرکت از فروشندگان ،اعالمیه بدهکار صادر و مدنظر قرار گیرد.
ج ـ مدارک الزم دال برقبول ادعای شرکت ،از فروشندگان اخذ میگردد.
د ـ کلیه اعالمیههای بستانکار دریافتی و یا بدهکار صادره جهت ثبت درحسابهای پرداختنی ،مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا بهمنظور تشخیص دالیل عدمصدور بهموقع اعالمیـه
بدهکار ،مدارک مذکور در بند  2فوق به طور منظم توسـط
اشخاصی مستقل از مسـئولین صـدور اعالمیـه بـدهکار و
نگهداری مـدارک مربوطـه ،موردبررسـی و پیگیـری الزم
قرار میگیرد؟
.3آیا کنترلهای اعمال میگردد تا اعالمیههای بدهکار که
مدارک دال برقبول ادعای شرکت درمـورد آنهـا دریافـت
نشده ،بهطور کامل مشخص گردد؟
.1آیا بهمنظـور تشـخیص دالیـل عـدمدریافـت بـه موقـع
برگهای بستانکار ،مدارک مذکور در بند  3فوق ،بـهطـور
مــنظم (بــرای مثــال :هــر هفتــه) توســط مقــام مســئولی،
موردبررسی و پیگیری الزم قرار میگیرد؟
.3آیا اعالمیههای بستانکار از جوانب زیر موردبررسی قـرار
میگیرد:
الف ـ مطابقت با مدارک مربوط به کاالی برگشتی و
مبالغ؟
ب ـ مطابقــت قیمــتهــای منــدرج دراعالمیــههــا بــا
صورتحسابهای ارسالی؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  316سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه برگشت کاال و سایر مبالغ موردمطالبه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی برگشتی به فروشندگان و سایر مبالغ موردمطالبه شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصـل
نمود که:
الف ـ کلیه کاالی برگشتی جهت ثبت درسوابق انبار ،مدنظر قرار خواهد گرفت.
ب ـ جهت کلیه مبالغ موردادعای شرکت از فروشندگان ،اعالمیه بدهکار صادر و مدنظر قرار گیرد.
ج ـ مدارک الزم دال برقبول ادعای شرکت ،از فروشندگان اخذ میگردد.
د ـ کلیه اعالمیههای بستانکار دریافتی و یا بدهکار صادره جهت ثبت درحسابهای پرداختنی ،مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.83آیا اعالمیههای بستانکار جهت ثبت درحسابهـای
پرداختنی ،توسط مقام مسئولی به تصویب میرسد؟
.88آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان
حاصل نمود که کلیه اعالمیههای بدهکار صادره و یـا
بستانکار دریافتی جهت ثبت در حسابهای پرداختنـی
مدنظر قرار خواهد گرفت؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 312 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه پرداختهای بانکی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که چکها و حوالههای بـانکی تنهـا درمقابـل معـامالت مسـتند صـادر
میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا چکهای استفاده نشـده بـه نحـو مطلـوبی توسـط
افرادی مستقل از صادرکنندگان تحتمحافظت و کنترل
واقع میشود؟
.6آیا شـماره تسلسـل چـکهـای صـادره توسـط مقـام
مسئولی تحتکنترل قرار دارد ،به طریقی که عدمصـدور
هر یک از شمارهها ،درموقـع مقتضـی پیگیـری شـده و
دالیل مربوطه موردبررسی قرار گیرد؟
.9آی ـا چــکهــایی ک ـه بــه هــر دلی ـل درنظــر نیســت
مورداستفاده قرار گیرد ،به نحو مناسبی باطـلشـده و یـا
تحــتکنتــرل مقــام مســئولی قــرار دارد ک ـه بتــوان از
عدمامکان سوءاستفاده آنها اطمینان حاصل نمود؟
.4آیا کنترلهایی اعمال میگردد که بتوان اطمینان نمود
کلیه مدارک و مستندات مربـوط بـه معـامالت شـرکت
مدنظر قرار مـیگیـرد؟ (نظیـر اسـتفاده از بـرگ دسـتور
پرداخت دارای شماره مسلسل چاپی)
.2آیا دستور پرداخت موضوع بند  4جهت صـدور مجـوز
توسط مقام مسئولی مسـتقل از تهیـهکننـدگان اسـناد و
مدارک مربوطه کنترل میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  311سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه پرداختهای بانکی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که چکها و حوالههای بـانکی تنهـا درمقابـل معـامالت مسـتند صـادر
میگردد.
پاسخ
پرسش

آری خیر
.1آیا صدور چک تنهـا برمبنـای دسـتور پرداخـت چـک
صورت میگیرد؟
.3آیا همزمان با صدور چک ،مستندات و مدارک پیوست
جهت جلوگیری از اسـتفاده مجـدد و بـه نحـو مناسـبی
باطل میگردد؟
.1آیا صدورچک ها و حوالههای بانکی توسـط اشـخاص
مستقل از صادرکننده مجوز پرداخت صورت میگیرد؟
.3آیا صدورچکها یا حوالـههـای بـانکی درمـوارد زیـر،
منــوط بــه وجــود مــدارکالزم درمــورد تأیی ـد صــحت
معامالت بر اساس روشهای شرکت میباشد؟
الف ـ پرداخت بدهیها.
ب ـ پرداخت حقوقودستمزد و کسورات مربوطه.
ج ـ بازپرداخت مخارج عادی.
د ـ سایر پرداختها.
.83آیا کنترلهای مناسبی جهت جلوگیری از بروز موارد
زیر بهعمل میآید:
الف ـ صدور چک در وجهحامل.
ب ـ امضاء چکهای سفید.

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 319 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه پرداختهای بانکی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که چکها و حوالـههـای بـانکی تنهـا درمقابـل معـامالت مسـتند صـادر
میگردد.
پاسخ
پرسش

آری خیر
.88آیـا کنتــرلهــای مناســبی جهــت جلــوگیری از تغیی ـر
مندرجات چک توسط افراد غیرمسئول درچکهای صـادره
بهعمل میآید؟ (ماننـد نصـب نوارچسـب و یـا اسـتفاده از
ماشین پرفراژ)
.86آیا چکها توسط مقاماتی مستقل از تصـویبکننـدگان
معامالت امضاء میشود؟
.89آیا چکها و حوالههـای بـانکی پـس از امضـاء بـدون
برگشت بـه تهیـهکننـده ،مسـتقیماً دراختیـار ذینفـع قـرار
میگیرد؟
.84آیا چکهایی که به هر دلیل به ذینفع تسلیم نگردیده،
به نحو مناسبی نگهداری میگردد؟
.82آیا درزمان ارائه چک به ذینفع رسید دریافت میشود؟
.81آیا شماره مسلسـل فـرم رسـید چـک (شـماره چـاپی)
کنترل میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی

دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  341سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه پرداختهای نقدی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که وجوه نقد تنهـا معـادل مبـالغ الزم جهـت رفـع نیازهـای جـاری
نگهداری شده و پرداختهای نقدی تنها درمقابل معامالت مستند صورت میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیــا وجــوه نقــدی کــه جهــت پرداخــت هزینــههــا،
اختصاصیافته ،به میزان متناسب با هزینـههـای جـاری
تعیینشده است؟
.6آیا پرداختهای نقدی:
الف ـ متکی به اسناد و مدارکمثبت کافی میباشد؟
ب ـ توسط مقام مسئولی بررسی و تأیید میگردد؟
.9آی ـا حدنصــاب معقــولی بــرای پرداخــتهــای نقــدی
تعیینشده است؟
.4آیا کنترل کـافی جهـت حصـول اطمینـان از رعایـت
حدنصاب موضـوع بنـد  9فـوق درزمـان صـدور مجـوز
پرداخت بهعمل میآید؟
.2آیا درفواصل معقولی صورت مخارج انجامشده تهیـه و
همراه با مدارک و اسناد مربوطه  ،بـهمنظـور بازدریافـت
مبالغ پرداختی ،به اشخاص ذیربط ارائه میگردد؟
.1آیا صورت مخارج بند  2فوق توسط شخصی مسـتقل
از تهیهکننده ازنظر صحت محاسبات و مـدارک و اسـناد
ضمیمه ،کنترل و تصویب میگردد؟
.3آیا قبل از بازپرداخـت مخـارج موضـوع بنـد  2فـوق،
مستندات و مدارک پیوست جهت جلـوگیری از اسـتفاده
مجدد به نحو مناسبی باطل میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 343 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تهیه لیست حقوق

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تهیه لیست حقوقودستمزد کارکنان ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ حقوقودستمزد تنها به کارکنان شرکت و درمقابل انجام کار و به استناد مجوز کافی تعلق میگیرد.
ب ـ محاسبات لیست حقوق برمبنای نرخهای مصوب و باتوجه به قوانین و مقررات جاری به نحو صحیح صورت میگیرد.
ج ـ در صورت لزوم ،تفکیک هزینههای پرسنلی بین قسمتها و مراکز مختلف هزینه به سهولت امکانپذیر میباشد.
د ـ کلیه مبالغ حقوقودستمزد جهت ثبت درحسابهای مربوطه مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا انجام اقدامات زیر ،منوط به صدور مجوز کتبی
میباشد:
الف ـ منظور نمودن کارکنان درلیستحقوق.
ب ـ حذف کارکنان از لیست حقوق.
ج ـ تعیین نرخهای پرداخت و تغییرات آن.
د ـ کسور مازاد برکسور قانونی (ذیالً مشخص میگردد).
.6آیا مجوز بند  8فوق ،توسط اشخاصی مستقل از افراد زیر
صادر میگردد:
الف ـ مسئولین تنظیم لیستهای حقوق.
ب ـ مسئولین پرداخت حقوقودستمزد.
.9درمورد کارکنانی که حقوق ماهیانه دریافت میدارند:
الف ـ آیا کنترلهای کافی بهعمل میآید تا بتوان اطمینـان
حاصل نمود که درتمام مدت شخص مزبور مشغول به کـار
بوده و یا درمرخصی استحقاقی به سر میبرده است.
ب ـ آیا مرخصی اسـتفاده شـده بـه نحـو مناسـبی کنتـرل
میگردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود کـه بـیش از مـدت
استحقاقی مرخصی استفادهنشده است؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  347سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تهیه لیست حقوق

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تهیه لیست حقوقودستمزد کارکنان کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ حقوقودستمزد تنها به کارکنان شرکت و درمقابل انجام کار و به استناد مجوز کافی تعلق میگیرد.
ب ـ محاسبات لیست حقوق برمبنای نرخهای مصوب و باتوجه به قوانین و مقررات جاری به نحو صحیح صورت میگیرد.
ج ـ در صورت لزوم ،تفکیک هزینههای پرسنلی بین قسمتها و مراکز مختلف هزینه به سهولت امکانپذیر میباشد.
د ـ کلیه مبالغ حقوقودستمزد جهت ثبت درحسابهای مربوطه مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.4درمواردی کـه حقـوقودسـتمزد کارکنـان بـر اسـاس
ساعات کارکرد پرداخت میشود:
الف ـ آیا لیست حقوق ،متکی به مدارک کـافی درمـورد
ساعات کارکرد میباشد؟
ب ـ درصورتامکان ،آیا ساعات کارکرد با مدارک مربوط
به ساعات صرف شده (برای مثال :ساعات منظور شده به
کار درجریان) کنترل میگردد؟
ج ـ آیا مدارک مربوط بـه سـاعت کـارکرد توسـط مقـام
مسئولی تأیید میگردد؟
د ـ آیا مدارک مربوط به سـاعات کـارکرد شـامل مجـوز
الزم جهت انجام اضافهکار میباشد؟
.2آیــا لیســت حقــوق متکــی براســناد و مــدارکی دال
برتصویب اضافهکار قبل از انجام آن میباشد؟
 .1آیا میزان اضافهکاری انجام شده توسط مقام مسـئولی
به تصویب میرسد؟
 .3آیا اختصاص هرگونه مزایا ،منـوط بـه صـدور مجـوز
کتبی از طرف مقـام مسـئولی بـوده و در صـورت لـزوم
متکی به مدارک کافی میباشد؟
.1آیا کنترلهای کافی جهت حصول اطمینان از صـحت
محاسبات مبالغ ناخالص پرداختی بهعمل میآید؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 341 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تهیه لیست حقوق

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تهیه لیست حقوقودستمزد کارکنان ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ حقوقودستمزد تنها به کارکنان شرکت و در مقابل انجام کار و به استناد مجوز کافی تعلق میگیرد.
ب ـ محاسبات لیست حقوق برمبنای نرخهای مصوب و با توجه به قوانینومقررات جاری به نحو صحیح صورت میگیرد.
ج ـ در صورت لزوم ،تفکیک هزینههای پرسنلی بین قسمتها و مراکز مختلف هزینه به سهولت امکانپذیر میباشد.
د ـ کلیه مبالغ حقوقودستمزد جهت ثبت درحسابهای مربوطه مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.3درمورد پرداخت کمیسیون فروش:
الف ـ آیا لیست مربوط متکی بـه گـزارشهـای فـروش
میباشد؟
ب ـ آیا گزارشهای فروش با مقادیر ثبتشده دردفاتر
(پس از کسر مقادیر برگشتی) تطبیق میگردد؟
ج ـ آیا گزارش های فروش ،توسط مقام مسـئولی تأییـد
میگردد؟
.83آیا کنترلهای کافی جهت حصول اطمینان از صحت
محاسبات کسور لیست حقوق ،بهعمل میآید؟
.88آیا کنترل لیست حقوق توسط اشخاص مستقل انجام
میگردد؟
.86آیا لیستهای حقوق توسط مقام مسئولی بررسیشده
و کتباً تصویب میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  344سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه پرداخت حقوقودستمزد

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد پرداخت حقوقودستمزد ،کنترلهای اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ حقوقودستمزد تنها بر اساس مبالغ مندرج درلیست حقوق پرداخت میگردد.
ب ـ مدارک و مستندات کافی دال بردریافت حقوق توسط کارکنان نگهداری میگردد.
ج ـ حقوقودستمزد مطالبه نشده کارکنان مشخصشده و به نحو مناسبی درحسابها ثبت میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8در صورت پرداخت حقوقودستمزد از طریق واریـز بـه
حسابهای بانکی کارکنـان ،آیـا لیسـت ارسـالی جهـت
بانک ازنظر نام کارمنـد ،شـمارهحسـاب و مبلـغ خـالص
پرداختنی ،توسط اشخاص مستقل از تهیهکنندگان لیست
حقوقودستمزد با لیستهای مربوطه مقایسه میگردد؟
.6در صورت پرداخت حقـوقودسـتمزد از طریـق صـدور
چک ،آیا اشخاصی مستقل از تهیهکنندگان لیسـتهـای
حقوق ،چکهای صادره را بهطور کامل ازنظر نام کارمند
و مبلغ خالص پرداختنی با لیستهـای حقـوقو دسـتمزد
مقایسه مینماید؟
.9در صورت پرداخت نقدی حقوقودستمزد:
الف :آیا وجه نقد تنها معادل خـالص مبـالغ پرداختنـی از
بانک دریافت میگردد؟
ب :آیا کنترلهای کافی از زمان دریافت وجوه از بانک تا
زمــان پرداخــت آن بــه هریــک از کـارکنــان ،توســط
اشخاصی مستقل از تهیهکننـدگان لیسـتهـای حقـوقو
دستمزد بهعمل میآید؟
ج :آیا بالفاصله پس از انجام مراحل پرداخـت لیسـتی از
مبالغ پرداختنشده،توسط مذکور در بند (ب) فـوق تهیـه
میگردد؟
د :آیا لیست اقالم پرداختنشـده ،توسـط مقـام مسـئولی
موردبررسی و تأیید قرار میگیرد؟
ه:آیا وجوه پرداخت نشده ظرف مدت معقـولی بـهحسـاب
بانکی شرکت واریزشده و بهحسـاب بسـتانکار کارکنـان
مربوطه منظور میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 343 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه برنامهریزی تولید

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ برنامهریزی تولید ،باتوجه به اهداف و امکانات و محدودیتهای واحد مورد رسیدگی به نحو مناسبی تدوین میگردد.
ب ـ درمقاطع زمانی مناسب ،باتوجه به شرایط موجود ،تغییرات و اصالحات الزم دربرنامه تدوینشده انجام میپذیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا آمار و اطالعات موردنیاز جهت برنامهریزی تولیـد بـه
نحو مناسبی درواحد مورد رسـیدگی جمـعآوری مـیگـردد؟
(برای مثال :نیاز جامعه ،میزان تولید واحدهای مشابه ،رونـد
تولیدات شرکت دردورههای گذشته)
.6آیا دربرنامهریزی تولید ،امکانات و محدودیتهای موجـود
دررابطه با انواع تولیدات تعیینشده و مدنظر قرار میگیـرد؟
(برای مثال :ظرفیت تولید ،محدودیتهای تأمین مواد اولیه)
.9آیا مسئول برنامهریزی تولید ملزم به تهیـه گـزارشهـای
جامعی حاوی بررسیهای انجامشده و دالیل کـافی جهـت
اثبات اینکه برنامه تولیـد ارائـه شـده مناسـب تـرین برنامـه
تولیدات میباشد ،است؟
.4آی ـا برنامــه تولی ـد موضــوع بنــد فــوق توســط اشــخاص
ذیصــالحی مســتقل از مســئولین برنامــهریــزی تولیــد
موردبررسی و تصویب قرار میگیرد؟
.2آیـا درفواصل زمانی مناسب برنامهها و روشهای تولیـد
موردبررسی قرارگرفته و اقدامات مناسـب جهـت بهبـود آن
بهعمل میآید؟
.1آیا نتایج حاصل از روشهای موضـوع بنـد فـوق قبـل از
اجــرا ،توســط اشــخاص ذیصــالحی مســتقل از مســئولین
تحقیق ،بررسی و تأیید میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  346سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور مواد اولیه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد صدور مواد به قسمتهای تولیدی ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ مواد اولیه تنها متناسب با احتیاجات به قسمتهای تولیدی ارسال میگردد.
ب ـ کلیه مواد ارسالی به قسمتهای تولیدی جهت ثبت درمدارک مربوطه مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا در صورت نیاز به مواد اولیه ،قسمتهای تولید ملزم بـه
تهیه مدارک مناسبی جهت درخواست ارسال مواد میباشند؟
.6آیا مدارک مذکور دربند فوق ،شـامل مشخصـات کامـل و
مقادیر مواد موردنیاز میباشند؟
.9آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصـل
نمود که کلیه مدارک مـذکور در بنـد  8فـوق ،مـدنظر قـرار
میگیرد؟ (بـرای مثـال :اسـتفاده از فـرمهـای دارای شـماره
ترتیب چاپی)
.4آیا قبل از صدور مجوز جهت ارسال مواد بـه قسـمتهـای
تولیدی ،کنترلهای کافی جهت حصول اطمینان از موردنیـاز
بودن مواد مزبور ،توسط مقام مسئولی بهعمل میآید؟ (بـرای
مثال :از طریق کنترل میزان مواد درخواستی با برنامه تولید)
.2آیا مجوز الزم جهت ارسال مواد بهصورت کتبـی و توسـط
مقام مسئولی مستقل از افراد زیر صادر میگردد:
الف ـ مسئولین نگهداری مدارک مربوط به کار درجریان؟
ب ـ مسئولین حافظت از موجودیها؟
ج ـ مسئول نگهداری حسابهای کنترلی مربوطه؟
 .1آیا صدور مواد صرفاً منوط به صدور مجوز کافی میباشد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 342 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور مواد اولیه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد صدور مواد به قسمتهای تولیدی ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ مواد اولیه تنها متناسب با احتیاجات به قسمتهای تولیدی ارسال میگردد.
ب ـ کلیه مواد ارسالی به قسمتهای تولیدی جهت ثبت درمدارک مربوطه مدنظر قرار میگیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.3آیا درموقع صدور مواد از انبار مواد اولیه میزان مواد
تحویلی از طریق مناسب اندازهگیری میشود
.1آیا درموقع صدور مواد از انبار ،مـدارک کـافی و مناسـبی
حاوی نوع ،مقدار و وضعیت مواد صادره تهیه میگردد؟
.3آیا درهنگام تحویل مـواد ،رسید مناسب و معتبر از
تحویلگیرنده اخذ میگردد؟
.83آیا کنترلهای مناسـبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه مدارک مذکور در بند  1فـوق ،جهـت
ثبت درسوابق انبار ،مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثـال:
استفاده ازفرمهای دارای شماره ترتیب چاپی و یا ثبت مـواد
صادره دردفاتر خاص)
.88آیا مدارک مربوط به صدور مواد مندرج در بنـد  1فـوق،
عینـاً جهــت ثبــت اقــالم صــادره درســوابق انبــار مــدارک
حسابداری مورداستفاده قرار میگیرد؟
.86آیا کنترلهای مناسبی جهت حصـول اطمینـان از ثبـت
کلیه مواد صادره درسوابق انبار وجود دارد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  341سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تولید محصول

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تولید محصول ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ میزان مواد مصرفی درهرمرحله تولید و ضایعات آن ،همراه با دالیل مربوط به موارد غیرعادی ،بهطور کامل مشخص میگردد .ب ـ
زمان و کار صرف شده جهت هر یک از مراحل تولید و اوقات بالاستفاده کارکنان و ماشینآالت ،همراه با دالیل مربوطه به موارد غیرعادی،
بهطور کامل مشخص میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

مواد مستقیم
.8آیا مشخصات و مقادیر مواد موردنیاز جهت تولید هریـک
از محصوالت درهریک از مراحل تولید ،درشرایطعادی ،به
نحو مطلـوب بـرآورد شـده و مـدارککـافی درایـن مـورد
نگهداری میگردد؟
.6آیا مدارک مـذکور در بنـد فـوق ،توسـط مقـام مسـئولی
بررسی و تأیید میگردد؟
.9آیا مدارک کافی و مناسبی درموارد زیر به تفکیک مراحل
تولید نگهداری میگردد:
الفـ مواد دریافتی از انبار مواد اولیه.
بـ مواد مصرف نشده یا مواد نامتناسب برگشتی به انبار
مواد اولیه.
جـ نقل و انتقاالت بین مراحل مختلـف کـار درجریـان (در
صــورت نگهــداری حســابهــای جداگانــه بــرای مراحــل
مختلف).
چ ـ ضایعات مواد به تفکیک عادی و فوقالعاده.
ح ـ میزان تولید.
.4آیا کنترلهـای مناسـبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که مدارک مذکور در بند فوق ،تمامـاً درموقـع
مقتضی مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :اسـتفاده از
فرمهای دارای شمارهسریال چاپی)
.2آیا گزارش های منظمی از مقادیر واقعـی مـواد مصـرفی
جهت تولید محصول تهیه و نگهداری میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 349 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تولید محصول

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تولید محصول ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ میزان مواد مصرفی درهرمرحله تولید و ضایعات آن ،همراه با دالیل مربوط به موارد غیرعادی ،بهطور کامل مشخص میگردد .ب ـ
زمان و کار صرف شده جهت هر یک از مراحل تولید و اوقات بالاستفاده کارکنان و ماشینآالت ،همراه با دالیل مربوطه به موارد غیرعادی،
بهطور کامل مشخص میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا مقادیر واقعی مواد مصرفی جهت تولید محصول (بر
اساس مدارک مذکور دربند  6فوق) ،با مقـادیر بـرآوردی
موردنیاز برای تولید مقدار مشـابهی از محصـول ،توسـط
اشخاص ذیصالحی مقایسه شده و دالیل مغـایرتهـای
عمده موجود مشخص میگردد؟
.3آیا نتایج حاصل از رسیدگیهای مذکور در بند  1فوق،
توسط مقام مسئولی مستقل از مسـئولین تولیـد ،پـس از
انجام بررسیهای الزم موردتأیید قرار میگیرد؟
کار مستقیم
 .1آی ـا می ـزان ک ـار موردنیــاز (اعــم از ک ـار ک ـارگران و
ماشــینآالت) جهــت تولیــد هــر یــک از محصــوالت،
درشرایطعادی ،به نحو مطلوب برآورد شـده و مـدارک-
کافی دراین مورد نگهداری میگردد؟
.3آیا مدارک مذکور دربند  1فوق ،توسط مقـام مسـئولی
بررسی و تأیید میگردد؟
.83آیا مدارک کافی و مناسبی درمـورد سـاعات کـارکرد
واقعی (اعم از کارگران و ماشین آالت) صرف شده جهت
تولی ـد هــر یــک از محصــوالت ،درهنگــام تولی ـد تهی ـه
میگردد؟
.88آیا نتایج حاصل از رسیدگیهـای مـذکور در بنـد 89
فوق ،توسط مقام مسئولی از مسـئولین تولیـد ،بررسـی و
تأیید میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  331سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تولید محصول

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تولید محصول ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ میزان مواد مصرفی درهرمرحله تولید و ضایعات آن ،همراه با دالیل مربوط به موارد غیرعادی ،بهطور کامل مشخص میگردد .ب ـ
زمان و کار صرف شده جهت هر یک از مراحل تولید و اوقات بالاستفاده کارکنان و ماشینآالت ،همراه با دالیل مربوطه به موارد غیرعادی،
بهطور کامل مشخص میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.86آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که مدارک مـذکور در بنـد  83فـوق ،تمامـاً
درموقع مقتضی مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثـال:
از طریق استفاده از فرمهای دارای شمارهسریال چاپی)
.89آیا مدارک مذکور در بند  83فوق ،بـه طریقـی تهیـه
میگردد که بتوان درموقع مقتضی ساعات کارکرد مندرج
درآن را با لیستهای حقوقودستمزد تطبیق نمود؟
.84آیا میزان کارکرد واقعی کارگران و ماشـینآالت (بـر
اساس مدارک مذکور در بند  83فوق با میزان بـرآوردی
موردنیاز برای تولید مقدار مشـابهی از محصـول ،توسـط
اشخاص ذیصالحی مقایسه شده و دالیل مغـایرتهـای
عمده موجود مشخص میگردد؟
.82آیا میزان واقعی تولید با برآورد تولید توسط اشـخاص
ذیصالحی مقایسه شـده و دالیـل مغـایرت هـای عمـده
موجود مشخص میگردد؟
.81آیا نتایج حاصل از رسـیدگیهـای مـذکور دربنـد 82
فوق توسط مقـام مسـئولی مسـتقل از مسـئولین تولیـد،
بررسی و تأیید میگردد؟
تفکیک هزینهها
.83آیـا کنتــرلهــای کـافی جهــت حصــول اطمینــان از
تفکیک صحیح مـواد مصـرفی و کـار انجـام شـده بـین
محصوالت مختلـف جهـت محاسـبه قیمـت تمـامشـده
بهعمل میآید؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 333 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه کنترلکیفی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که محصوالت تولیدی از کیفیت مطلوبی برخوردار میباشد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا استانداردهای مشخصی درمورد کیفیت محصـوالت
شرکت تعیینشده است؟
.6آی ـا روشهــای مناســبی جهــت حصــول اطمینــان از
انطبـاق کیفیت محصوالت تولیدشده بـا اسـتانداردهای
موردنظر اعمال میگردد؟
.9آیا بهطور مداوم تحقیقات کافی جهت بهبود کیفیت
محصوالت واحد مورد رسیدگی بهعمل میآید؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  337سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه تحویل محصوالت تولیدشده به انبار

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد تحویل کاالی ساختهشده به انبار محصول ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کاالی ساختهشده تماماً به انبار محصول تحویل میگردد.
ب ـ مدارک کافی جهت اثبات اطالعات مربوط به کاالی تحویلی به انبار محصول نگهداری میشود.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا درزمان تحویل محصول از قسمتهای تولیـدی بـه
انبار محصول  /قطعات ،مشخصـات و مقـادیر محصـول
انتقالی به نحو مناسـبی (بـرای مثـال :از طریـق کنتـرل
کیفیت و شمارش یـا توزین) مشـخصشـده و مـدارک
کافیومناسبی دراین مورد تهیه میگردد؟
.6آیا مدارک مذکور در بند  8فوق ،توسط مسئولین تولیـد
و انبار ،بهعنوان انتقال مسئولیت ،موردتأییـد قرارگرفتـه و
به امضاء میرسد؟
.9آیا بهمنظور حصول اطمینان از تحویل کلیه محصوالت
تولیدشده به انبار ،مقـادیر تحـویلی بـه انبـار بـر اسـاس
مدارک مذکور در بند  8فوق با آمار تولید به نحو مطلوبی
مطابقت شده و مدارک کافی در مورد مغایرتهای موجود
تهیه میگردد؟
.4آیا نتایج حاصل از بررسی مندرج در بند  9فوق ،توسط
مقام مسئولی بررسی و تأیید میگردد؟
.2آیا کنترلهای مناسبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود کـه مـدارک مـذکور در بنـد  8فـوق ،تمامـاً
درموقع مقتضی مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :از
طریق استفاده از فرمهای دارای شمارهسریال چاپی و یـا
ثبت دردفاتر خاص)
.1آیا مدارک مربوط به تحویل محصول  /قطعات به انبار
مندرج درسند  8فوق عینـاً جهـت ثبـت درمـدارک انبـار
مورداستفاده قرار میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 331 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه محاسبه قیمت تمامشده

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که قیمت تمامشده کاالی ساختهشده دربرگیرنده کل هزینه مـواد ،دسـتمزد و
سربار تحمل شده جهت تولید محصول بوده و به نحو مناسبی محاسبه میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا مدارک کافی و مناسبی جهت محاسبه قیمت تمامشده
کاالی ساختهشده نگهداری میگردد؟
.6آی ـا می ـزان مــواد مصــرفی و ک ـار صــرف شــده درتولی ـد
محصــوالت ،بــر اســاس مــدارک مــذکور درهــدف کنتــرل
پرسشنامه شماره  ، 8-81درمدارک فوق درج میگردد؟
.9آیا نـرخهـای مـواد مصـرفی بـر اسـاس یکـی از اصـول
پذیرفتــهشــده حســابداری تعیــینشــده و درمــدارک مزبــور
منعکس میگردد؟
.4آیا نرخ ساعات کارکرد کارکنان و ماشینآالت ،بر اسـاس
فرمهـای واقعـی تعیـینشـده و درمـدارک مزبـور مـنعکس
میگردد؟
.2آیا سربار تولیدی بر اساس مبانی مشخص و مستندی بـه
قیمت تمامشده سرشکن میگردد؟
.1آیا کلیه محاسبات مدارک فوق ،توسط شخص مسـتقل از
تهیهکننده کنترل میگردد؟
.3آیا مندرجات مدارک مذکور در بنـد  8فـوق توسـط مقـام
مسئولی با کلیه مستندات مربوط کنترل میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  334سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه سفارش فروش  /تقاضای انجامکار

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد سفارشات فروش  /تقاضای انجام کار دریافتی ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه سفارشات فروش  /تقاضای انجام کار دریافت شده مدنظر قرار میگیرد.
ب ـ بدون وجود سفارش فروش  /تقاضای انجام کار هیچگونه مجوزی جهت ارسال کاال و یا ارائه خدمات صادر نمیگردد.
ج ـ در صورت لزوم ،تعیین ذخیره الزم جهت زیانهای احتمالی ناشی از لزوم رعایت مفاد قراردادهای مکتوب مشتریان امکانپذیر میباشد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا مدارک کافیومناسـبی درمـورد سفارشـات فـروش/
تقاضاهای انجام کار دریافتی نگهداری میگردد؟
.6آیا مدارک مـذکور در بنـد  8فـوق ،شـامل مـوارد زیـر
میباشد:
الف ـ مشخصات
ب ـ مقادیر
ج ـ سایر شرایط (از قبیل تخفیفات و شرایط حمل)
.9آیا کنترلهای مناسبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود کـه کلیـه مـدارک مـذکور در بنـد  8فـوق،
درموقع مقتضی مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :با
استفاده از فرمهای دارای شمارهسریال چـاپی و یـا ثبـت
سفارشات  /تقاضای انجام کار دردفاتر خاص)
.4آیا قبل از صدور مجوز جهت ارسال کاال  /ارائه خدمات
درمورد سفارشات فروش /تقاضـای انجـامکـار دریـافتی،
کنتــرلهــای کـافی (شــامل کنتــرل صــالحیت و اعتبــار
مشتری) توسط مقام مسئولی بهعمل میآید؟
.2آیا مجوز مربوط به ارسال کاال  /ارائه خدمات،
بهصورت کتبی و توسط مقام مسئولی صادر میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 333 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه سفارش فروش  /تقاضای انجام کار

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد سفارشات فروش  /تقاضای انجام کار دریافتی ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه سفارشات فروش  /تقاضای انجام کار دریافت شده مدنظر قرار میگیرد.
ب ـ بدون وجود سفارش فروش  /تقاضای انجام کار هیچگونه مجوزی جهت ارسال کاال و یا ارائه خدمات صادر نمیگردد.
ج ـ در صورت لزوم ،تعیین ذخیره الزم جهت زیانهای احتمالی ناشی از لزوم رعایت مفاد قراردادهای مکتوب مشتریان امکانپذیر میباشد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا در صورت عدمموافقت با انجام سفارشات یا تقاضای
رسیده ،دالیل مربوطه به نحو مناسبی صورت میگیرد؟
.3آیا مدارک کافی درمورد سفارشـات فـروش  /تقاضـای
انجام کار معلق ،نگهداری میگردد؟
.1آیا بهمنظور تشخیص دالیل تعلیق سفارشـات فـروش/
تقاضای انجام کار ،مدارک مذکور در بند  3فوق ،بهطـور
منظم (برای مثال :هر هفته) توسط مقام مسئولی مستقل
از مسئولین بررسی و صدور مجـوز ارسـال کـاال  /ارائـه
خدمات ،بررسی و تهیه میگردد؟
.3آی ـا کنتــرلهــای ک ـافی جهــت حصــول اطمینــان از
عدمصدور مجوز ارسال کاال /ارائه خدمات ،بـدون وجـود
سفارش فروش /تقاضای انجام کار و انجام رسیدگیهای
مندرج در بند  4فوق بهعمل میآیـد؟ (بـرای مثـال :درج
عطف متقابل شمارش فروش بـه مجوزهـای صـادره بـر
روی مدارک مربوطه).

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  336سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحد حسابرسی داخلی شرکت ...
پرسشنامه ارسال کاال  /ارائه خدمات

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درهنگام ارسال کاال  /ارائه خدمات ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه مجوزهای صادره جهت ارسال کاال  /ارائه خدمات مدنظر قرار گیرد.
ب ـ کاال  /خدمات تنها بر اساس مجوزهای صادره و منطبق با آن ارسال  /ارائه گردد.
ج ـ مدارک کافی و مناسب درمورد کاالی ارسالی /خدمات ارائهشده نگهداری میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا کنترلهای مناسبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه مجوزهای صادره جهت ارسال کاال
 /ارائه خدمات مدنظر قرار میگیرد؟ (برای مثال :اسـتفاده
از فرمهای دارای شماره سریال چاپی و یا ثبت مجوزهای
صادره دردفاتر خاص)
.6آیا مدارک کافی درمورد مجوزهای صادره ای که کاال /
خدمات مربوط به آن صـادر /ارائـه نگردیـده ،نگهـداری
میگردد؟
 .9آیا بهمنظور تشخیص دالیل تعلیق مجوزهای صـادره،
مدارک مذکور در بند 6فوق ،بهطور مـنظم (بـرای مثـال:
هر هفته) توسط مقام مسئولی مستقل از مسئولین ارسال
کاال  /ارائه خدمات ،بررسی و تأیید میشود؟
.4آی ـا کنتــرلهــای ک ـافی جهــت حصــول اطمینــان از
عدمامکـان ارسـال کـاال  /ارائـه خـدمات ،بـدون مجـوز
بهعمل میآید؟ (برای مثال :کنترل مضاعف مجوز ارسال
کاال /ارائه خدمات ،قبل از انجام عملیات)
.2آیا رسید کافی از دریافـتکننـده کـاال  /خـدمات اخـذ
میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 332 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه ارسال کاال  /ارائه خدمات

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درهنگام ارسال کاال  /ارائه خدمات ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه مجوزهای صادره جهت ارسال کاال  /ارائه خدمات مدنظر قرار گیرد.
ب ـ کاال  /خدمات تنها بر اساس مجوزهای صادره و منطبق با آن ارسال  /ارائه گردد.
ج ـ مدارک کافی و مناسب درمورد کاالی ارسالی /خدمات ارائهشده نگهداری میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا درهنگام ارسال کاال /ارائه خدمات ،مدارک کـافی و
مناسبی حاوی اطالعات زیر تهیه میگردد؟
الف ـ نوع ،مقدار و وضعیت کاالی ارسالی.
ب ـ ماهیت و تا حد امکان ،کیفیت خدمات ارائهشده.
.3آیا درهنگام ارسال کاال  /ارائـه خـدمات ،کنتـرلهـای
کافی جهت حصول اطمینان از انطباق آنها با مجوزهای
صادره و برگهای خروجی از جنبه کمی و کیفی ،صورت
میپذیرد؟
.1آیا کنترلهای مناسبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود کلیه مدارک مذکور در بند  2فوق ،در موقـع
مقتضی مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :استفاده از
فرمهای دارای شـمارهسـریال چـاپی و یـا ثبـت کـاالی
ارسالی /خدمات ارائهشده دردفاتر خاص)
.3آیا مدارک مربوط به ارسـال کـاال (بنـد  2فـوق) عینـاً
جهت ثبت اقالم ارسالی درسوابق انبـار مورداسـتناد قـرار
میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  331سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور صورتحساب

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی ارسالی  /خدمات ارائهشده کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه مدارک مربوط به ارسال کاال  /ارائه خدمات جهت تنظیم صورتحساب مدنظر قرار میگیرد.
ب ـ بدون وجود مدارک کافی دال بر ارسال کاال /ارائه خدمات ،صورتحسابی صادر نمیگردد.
ج ـ صورتحسابهای مربوطه بهطور صحیح تنظیمشده و درمورد مقرر به مشتری ارائه میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا کنترلهای مناسبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه مدارک مربوط به ارسال کاال /ارائـه
خدمات جهت تنظیم صورتحساب مدنظر قرار میگیـرد؟
(برای مثال :از طریـق کنتـرل شـماره ترتیـب مـدارک و
پیگیری شمارههای ازقلم افتاده ،قبل از اقـدام بـه تنظـیم
صورتحساب)
.6آیا مدارک کافی درمورد آن قسمت از مـدارک مربـوط
به ارسال کاال /ارائه خدمات که صورتحسابهای مربوط
به آن صادر نگردیده ،نگهداری میگردد؟
.9آیا بهمنظور تشخیص دالیل عدمصدور صورتحسـاب،
مدارک مذکور در بند  6فوق ،بهطور منظم (بـرای مثـال:
هر هفته) توسط مقام مسئولی مستقل از مسئولین تنظیم
و ارائه صورتحسابها بررسی و تأیید میگردد؟
.4آیــا کنتــرلهــای ک ـافی جهــت حصــول اطمینــان از
عدمامکان صدور صورتحساب بدون وجود مدارک کافی
دال بر ارسال کاال  /ارائـه خـدمات ،صـورت مـیپـذیرد؟
(برای مثال :عطف متقابل صورتحساب و مدارک مربوط
به ارسال کاال /ارائه خدمات)
.2آیا قیمتهای فروش بر اساس قراردادهای منعقده و یا
لیست قیمت هایی که توسط مقامات ذیصالح به تصویب
رسیده تعیین میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 339 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور صورتحساب

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی ارسالی /خدمات ارائهشده کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه مدارک مربوط به ارسال کاال /ارائه خدمات جهت تنظیم صورتحساب مدنظر قرار میگیرد.
ب ـ بدون وجود مدارک کافی دال بر ارسال کاال /ارائه خدمات ،صورتحسابی صادر نمیگردد.
ج ـ صورتحسابهای مربوطه بهطور صحیح تنظیمشده و درمورد مقرر به مشتری ارائه میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا صورتحسابها بر اساس مندرجات مدارک مربوط بـه
ارسال کاال /ارائه خدمات تنظیم میگردد؟
.3آیا قبل از ارائه صورتحسـاب ،کنتـرلهـای زیـر توسـط
اشخاص مستقل از تنظیم کنندگان صورتحسـاب بـهعمـل
میآید:
الـف ـ کنتـرل مشخصـات و مقـادیر کـاالی ارسـالی و یـا
ماهیت و کیفیت خدمات ارائهشده مندرج درصـورتحسـاب
بـا مدارک مربوط به ارسال کاال و یا خدمات ارائهشده.
ب ـ کنترل قیمتهای مندرج درصـورتحسـاب بـا قـرارداد
منعقده و یا لیست تعلیق.
ج ـ کنترل محاسبات صورتحساب.
د ـ کنترل سایر شرایط از قبیل تحقیقات و نحوه پرداخت.
.1آیا صورتحساب های صـادره توسـط مقـام مسـئولی بـه
امضاء میرسد؟
.3آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل
نمود که کلیه صورتحسابهای صادره ،در موقع مقتضی
مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :استفاده از فرمهای
دارای شمارهسریال چاپی)
.83آیا کنترلهای مناسبی اعمال میگردد تا بتوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه صورتحسابهای صادره درموعد مقرر
به مشتریان ارائه میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  361سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه برگشت کاال و سایر مبالغ موردمطالبه مشتریان

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی برگشتی توسط مشتریان و سایر مبالغ موردمطالبه ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الفـ مدارک کافی و مناسب درمورد کاالی برگشتی توسط مشتریان و سایر مبالغ موردمطالبه آنان نگهداری میگردد.
ب ـ جهت کلیه ادعاهای موردقبول ،مدارک و مستندات کافی تنظیم و برگ بستانکار صادر میگردد.
پ ـ بدون وجود مدارک کافی دال برقبول ادعای مشتریان ،برگ بستانکاری صادر نمیگردد.
ت ـ برگ بستانکار بهطور صحیح تهیه و به مشتری ارائه میگردد.
پرسش

پاسخ

آری خیر

.8آیا مدارک کافی درمورد کاالی برگشتی توسط مشتریان و
سایر مبالغ وجود دارد؟
.6آیا مدارک مذکور در بند  8فوق ،شامل موارد زیر میباشد:
الف ـ مشخصات ،مقادیر و کیفیت کاالی برگشتی
بـ ماهیت و دالیـل مربـوط بـه سـایر مبـالغ موردادعـای
مشتری
.9آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل
نمود که کلیه مدارک مذکور در بند  8فوق درموقع مقتضـی
مدنظر قرار خواهد گرفت؟ (برای مثال :استفاده از فـرمهـای
دارای شماره ترتیب جاری و یا ثبت کاالی برگشتی و سـایر
مبالغ موردمطالبه دردفاتر خاص)
.4آیا قبل از صدور مجوز جهت تنظیم برگ بستانکار ،دالیل
برگشت کاال و یا مطالبه سایر مبـالغ توسـط مقـام مسـئول،
موردبررسی و تأیید قرار میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 363 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه برگشت کاال و سایر مبالغ موردمطالبه مشتریان

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ:
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد کاالی برگشتی توسط مشتریان و سایر مبالغ موردمطالبه ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الفـ مدارک کافی و مناسب درمورد کاالی برگشتی توسط مشتریان و سایر مبالغ موردمطالبه آنان نگهداری میگردد.
ب ـ جهت کلیه ادعاهای موردقبول ،مدارک و مستندات کافی تنظیم و برگ بستانکار صادر میگردد.
پ ـ بدون وجود مدارک کافی دال برقبول ادعای مشتریان ،برگ بستانکاری صادر نمیگردد.
ت ـ برگ بستانکار بهطور صحیح تهیه و به مشتری ارائه میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.2آیا مجوز مربوط به صدور اعالمیـه بسـتانکار ،بـهصـورت
کتبی و توسط مقام مسئول صادر میگردد؟
.1آیا اعالمیه های بسـتانکار ،صـرفاً بـر اسـاس مجوزهـای
صادره تنظیم میگردد؟
.3آیا قبل از ارائه اعالمیه بستانکار به مشـتریان ،منـدرجات
آن توسط اشخاص مستقل از تنظیمکنندگان بـا مجوزهـای
صادره مقایسه و محاسبات مربوط کنترل میگردد؟
.1آیا رسمیت اعالمیههای بستانکار صادره ،منوط به اعضـاء
آن توسط دارندگان امضاء مجاز تأیید گردیده است؟
.3آیا کنترلهای مناسبی وجود دارد تا بتـوان اطمینـان حاصـل
نمود که کلیه صورتحسابهای صادره درموقع مقتضی مـدنظر
قرار خواهد گرفـت؟ (بـرای مثـال :اسـتفاده از فـرمهـای دارای
شماره ترتیب جاری)

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  367سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه ثبت اولیه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که :
الفـ کلیه اعالمیههای بستانکار بهطور صحیح درحسابهای دریافتنی ثبت میگردد.
بـ کلیه کاالهای ارسالی /برگشتی ،بر اساس مدارک مربوطه ،درسوابق انبار ثبت میگردد.
پـ بدون وجود مدارک و مستندات کافی ،هیچگونه ثبتی درحسابهای دریافتنی و سوابق انبار ،انجام نمیپذیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا کنترل های مناسبی وجـود دارد تـا بتـوان اطمینـان
حاصل نمود که کلیه اعالمیـههـای بسـتانکار و مـدارک
مربـوط بــه کـاالی ارســالی /برگشـتی ،بــهمنظــور ثبــت
درحســابهــای دری ـافتنی و ســوابق انبــار ،مــدنظر قــرار
میگیرند؟ (برای مثال :از طریـق کنتـرل شـماره ترتیـب
مدارک مذکور و پیگیری شمارههای ازقلمافتـاده ،قبـل از
اقدام به تنظیم اسناد و ثبت درحسابها)
.6آی ـا کنتــرلهــای ک ـافی جهــت حصــول اطمینــان از
عدمامکان انجام هرگونه ثبت درحسابهـای دریـافتنی و
سوابق انبار ،بدون مجوزهای کافی صورت میپذیرد؟
.9آیا قبل از ثبت درحسابهای دریافتنی و یا سوابق انبار،
مدارک مذکور در بند  8فوق ،توسط شـخص مسـئول از
جوانب زیر تحتکنترل قرار میگیرد؟
الف ـ حصول اطمینان از درج کلیه مدارک مربوط به آن؟
(بـرای مثــال :از طریـق کنتــرل شـماره ترتیـب مــدارک
ثبتشده)
ب ـ مقایسه مندرجات مدارک مـذکور بـا مـدارک اولیـه
مربوطه؟
پـ حصول اطمینان از صحت محاسبات؟
.4آیا مدارک فوق ،قبل از ثبت درحسابهای دریـافتنی و
یا سوابق انبار توسط مقام مسئول به تصویب میرسد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 361 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه دریافت وجوه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه وجوه نقد و چک و اسناد دریافتنی تحتکنترلهای مناسب قرار
داشته و در فواصل معین حسابهای بانکی واریز میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا دریافت وجوه نقد ،چکها و اسناد دریـافتنی توسـط
فردی مستقل از مسئول پرداختهـای شـرکت بـهعمـل
میآید؟
.6آیا درزمان دریافت ،مبالغ و یا اسناد دریافتنی با مدارک
مربوطه مطابقت دادهشده و دقیقاً مشخص میگـردد کـه
وجوه مزبور از چه بابت دریافت شده است؟
.9آیا درزمان دریافت وجوه ،رسید وجوه دریافتی بـه نحـو
مناسبی صادر میگردد؟
.4آیا رسیدهای مذکور در بند  9فوق بـه طریقـی کنتـرل
می شود که بتوان اطمینان حاصل نمود که وجوه دریافتی
تماماً بهحساب گرفته می شـود؟ (بـرای مثـال :از طریـق
شمارهگذاری مسلسل رسیدهای صندوق)
.2آیا درپایان هرروز بر اساس رسیدهای صندوق ،صـورت
خالصه روزانه وجـوه چـک هـا و اسـناد دریـافتنی تهیـه
میگردد؟
 .1آیا صورت خالصه فوق به همراه رسـیدهای مربوطـه
توسط شخصی مسـتقل از دریافـتکننـده وجـوه کنتـرل
میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  364سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه دریافت وجوه

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه وجوه نقد و چک و اسناد دریافتنی تحتکنترلهای مناسب قرار
داشته و درفواصل معین حسابهای بانکی واریز میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.3آیا پذیرش چک و یا اسناد دریافتنی از مشتریان منـوط
به تصویب کتبی اشخاص مسئول میباشد؟
.1آیا وجوه اسناد و چکهای دریافتی به محـض دریافـت
توسط صندوق به نحو مناسـبی ثبـت مـیگـردد؟ (بـرای
مثــال :اســتفاده از دفتــر صــندوق چنــد ســتونی شــامل
ستونهای وجوه ،اسناد و چکهای دریافتی)
.3آیا کلیه وجوه و چکهای دریـافتی حـداکثر در ابتـدای
روز بعد بهحساب بـانکی شـرکت واریزشـده و یـا جهـت
وصول به بانک واگذار میگردد؟
.83آیا کلیه اسناد دریافتنی به مسئول مربوطه تحویلشده
و رسید دریافت میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 363 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه داراییهای ثابت

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد داراییهای ثابت شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه داراییهای شرکت دردفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه داراییهای مندرج دردفاتر متعلق به شرکت بوده و موردبهرهبرداری و مقید شرکت قرار دارد.
پ ـ اقدامات کافی و مناسب درمورد حفاظت از داراییهای شرکت بهعمل میآید.
ت ـ مبالغ مندرج دردفاتر بابت داراییها ،باتوجه به اصول متداول حسابداری ،مبین ارزش واقعی آن تا تاریخ ترازنامه.
ث ـ داراییهای تحت سرفصل مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا درمورد داراییهای ثابـت دفتـر و یـا کـارت معـین،
حاوی مشخصات ،قیمت تمام شـده ،ارزیـابی ،اسـتهالک
انباشته ،محل استقرار و سوابق مشاهده عینی هر یـک از
اقــالم دارایــی درمــورد هــر یــک از سرفصــلهــای زی ـر
نگهداری میگردد:
الف ـ زمین /ب ـ ساختمان و تأسیسات
پ ـ ماشینآالت /ت ـ اثاثه و منصوبات
ث ـ لوازم اداری /ج ـ وسائط نقلیه
چـ داراییهای متعلق به شرکت بهصورت استیجاری و
یا به طرق دیگر دراختیار اشخاص ثالث قرار دارند؟
ح ـ سایر داراییهای ثابت؟ (ذیالً مشخص گردد)
.6آیا طی دورههای تنظیم (حداقل درپایان هرسال مـالی)
تعدادی از اقـالم دارایـیهـای ثابـت موجـود بـر اسـاس
نمونهگیری با دفاتر و بالعکس کنترل میگردد؟
.9آی ـا مراحــل منــدرج در بنــدهای  8و  6فــوق توســط
اشخاصی مستقل از افراد زیر بهعمل میآید؟
الفـ مسئولین حفاظت داراییهای ثابت.
ب ـ مسئولین ثبت و نگهداری دفاتر  /کارتهـای معـین
داراییهای ثابت.

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  366سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه داراییهای ثابت

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد داراییهای ثابت شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه داراییهای شرکت دردفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه داراییهای مندرج دردفاتر متعلق به شرکت بوده و موردبهرهبرداری و مقید شرکت قرار دارد.
پ ـ اقدامات کافی و مناسب درمورد حفاظت از داراییهای شرکت بهعمل میآید.
ت ـ مبالغ مندرج دردفاتر بابت داراییها ،باتوجه به اصول متداول حسابداری ،مبین ارزش واقعی آن تا تاریخ ترازنامه.
ث ـ داراییهای تحت سرفصل مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.4آیا ضمن مشـاهده عینـی دارایـیهـا موضـوعات ذیـل
موردتوجه قرارگرفته و موارد نامطلوب به نحو مناسبی بـه
مقامات ذیصالح گزارش میگردد؟
الفـ وضعیت داراییهای موجود.
ب ـ داراییهای بالاستفاده.
.2آیا نتایج از بررسیهای مذکور فوق توسط مقام مسئول
رسیدگی و تأیید میگردد؟
.1آیا تدابیر مناسبی اتخاذ گردیده است تا بتوان هر یک
از اقالم داراییهای ثابت را درموارد ذیل به سهولت
شناسایی و مشاهده نمود( :برای مثال؛ از طریق ثبت
مناسب داراییهای ثابت)
الفـ ساختمان و تأسیسات
بـ ماشینآالت ،اثاثه و منصوبات ،وسائط نقلیه
جـ سایر داراییها (ذیالً مشخص گردد)
.3آیا درمورد دارایی های ثابتی که نزد اشخاص ثالث قرار
دارد ،ط ـی دورههــای معقــول (حــداقل ســالی یــکبــار)
تأییدیههـای مناسـبی اخذشـده و یـا در صـورت امکـان
مشاهده عینی بهعمل میآید؟
 .1آیا بررسیهای مذکور در بنـد فـوق توسـط اشـخاص
مســتقل از مســئولین نگهــداری دفــاتر  /کــارتهــای
داراییهای ثابت بهعمل میآید؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 362 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه داراییهای ثابت

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد داراییهای ثابت شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که :
الف ـ کلیه داراییهای شرکت دردفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه داراییهای مندرج دردفاتر متعلق به شرکت بوده و موردبهرهبرداری و مقید شرکت قرار دارد.
پ ـ اقدامات کافی و مناسب درمورد حفاظت از داراییهای شرکت بهعمل میآید.
ت ـ مبالغ مندرج دردفاتر بابت داراییها ،باتوجه به اصول متداول حسابداری ،مبین ارزش واقعی آن تا تاریخ ترازنامه.
ث ـ داراییهای تحت سرفصل مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.3آیـا بررســیهــای در بنــد  3فــوق توســط مقــام مســئول
موردبررسی و تأیید قرار میگیرد؟
.83آیا مدارک مثبت درمورد مالکیت هر یک از دارایی هـای
ثابـت بــه نحــو مناســبی تحــتکنتــرل بــوده و از دســترس
اشخاص غیرمجاز دور میباشد؟
.88درصورتیکه اسناد مالکیت درمحـل شـرکت نگهـداری
میگردد ،آیا درفواصـل زمـانی معقـول ،کلیـه اسـناد مزبـور
توسط مقام مسئولی مستقل از مسـئوالن نگهـداری اسـناد،
موردبررسی قرارگرفته و کنترلهـای کـافی جهـت حصـول
اطمینان از وجود کلیه اسناد بهعمل میآید؟
.86درصورتیکه اسناد مالکیت بهصورت امانی نـزد دیگـران
سپردهشده آیا طی دورههای مناسب تأییدیه از آنان دریافـت
میگردد؟
.89درصورتی که اسـناد مالکیـت درگـروی اشـخاص ثالـث
میباشد آیا کنترلهای مناسب نسبت بـه تـاریخ آزاد شـدن
اسناد مذکور از گروی دیگران درموعدمقرر انجام میگردد؟
.84آیا جهت تعدیل حسابهای کنترل و دفاتر /کـارتهـای
معین دارایی های ثابت درمورد اختالفات مشاهده شده ضمن
انجام بررسیهای مندرج در بندهای  4تا  3فوق؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  361سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه داراییهای ثابت

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد داراییهای ثابت شرکت ،کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که :
الف ـ کلیه داراییهای شرکت دردفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه داراییهای مندرج دردفاتر متعلق به شرکت بوده و موردبهرهبرداری و مقید شرکت قرار دارد.
پ ـ اقدامات کافی و مناسب درمورد حفاظت از داراییهای شرکت بهعمل میآید.
ت ـ مبالغ مندرج دردفاتر بابت داراییها ،باتوجه به اصول متداول حسابداری ،مبین ارزش واقعی آن تا تاریخ ترازنامه.
ث ـ داراییهای تحت سرفصل مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.82آیا تعدیالت موضـوع بنـد فـوق توسـط مقـام مسـئولی
موردبررسی و تأیید قرار میگیرد؟
.81آیا کلیه داراییهای ثابت تحتشرایط مسـاعد نگهـداری
شده و کلیه اقدامات ایمنی مقتضی جهت حفاظـت از آنهـا
بهعمل میآید؟
.83آیا طی دورههای منظم (برای مثال هر شش ماه یکبار)
نحوه استفاده از دارایی های ثابت موردبررسـی قرارگرفتـه و
امکان استفاده مطلـوبتـر از آنـان ارزیـابی و مـدارک الزم
دراین زمینه به نحو مناسبی نگهداری میگردد؟
.81آیا دارایی های ثابت شرکت بـه نحـو مطلـوبی تحـت-
پوشش بیمه قرارگرفته است؟
.83آیا نرخ و روش استهالک داراییهـای ثابـت بـر اسـاس
قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد؟
.63آیا طی دورههای منظم (برای مثال هر سـه) اسـتهالک
داراییهای ثابت بـه طـور صـحیح و بـر اسـاس نـرخهـای
تعیینشده محاسبه و دردفاتر ثبت میگردد؟
.68آیا به منظور انعکاس صحیح واقعـی دارایـی هـای ثابـت
درصورتهای مالی ،داراییهای مزبور به نحو مطلـوبی بـین
سرفصلهای مناسب تفکیک میگردد؟
.66آیا درمورد ارزش روز دارایی ثابت شرکت کنتـرلهـایی
اعمال می گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که در صورت
کاهش ارزش هر یک از داراییها به میزانی کمتر از خـالص
ارزش دفتری آنها ،ذخایر کافی از ایـن بابـت درحسـابهـا
منظور میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 369 

نام واحد مورد
رسیدگی:

واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه داراییهای نامشهود

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل داراییهای نامشهود نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا مدارک کافی و مناسـب جهـت اثبـات وجـود،
مالکیت و قیمت تمـامشـده دارایـیهـای نامشـهود
نگهداری میگردد؟
.6آیــا در صــورت لــزوم باتوجــه بــه عمــر مفیــد
دارایــیهــای نامشــهود و روش مناســبی جهــت
استهالک آنها اتخاذ گردیده است؟
.9آیا کنترلهای مـداومی جهـت تعیـین ارزش روز
دارایی های نامشهود اعمال میگردد به طریقی کـه
بتوان اطمینان حاصل نمود که در صـورت کـاهش
ارزش داراییهای مزبـور نسـبت بـه مبـالغ منـدرج
دردفاتر ،مبالغ مزبور مشـخص شـده و تعـدیل الزم
دراین مورد در حسابهای بهعمل میآید؟
.4آیا کنترل های کافی جهـت حصـول اطمینـان از
صــحت تفکیــک حســابهــا درمــورد دارایــیهــای
نامشهود بهعمل میآید؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  321سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه سرمایهگذاریها

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل سرمایهگذاریها نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا درمورد سرمایه گذاریها ،دفتر /کارت معـین حـاوی
اطالعات زیر نگهداری میگردد:
الفـ مشخصات و خصوصیات سرمایهگذاری
بـ تاریخ خرید
پـ قیمت تمامشده
تـ میزان سهم شرکت از حقوق صاحبان سهام درتـاریخ
خرید.
.6آیا مدارک مثبت کافی درمورد مالکیت سرمایهگذاریها
مندرج دردفاتر نگهداری میگردد؟
.9درمواردی کـه مـدارک مـذکور در بنـد فـوق درمحـل
شرکت نگهداری میگردد:
الف ـ آیا ترتیبات مناسبی جهـت جلـوگیری از دسترسـی
افراد غیرمجاز به مـدارک مزبـور اتخـاذ گردیـده اسـت؟
(برای مثال :حفاظت آنها درصندوقهای ایمنی و اتخـاذ
روشهای امنیتی مناسـب درمـورد نگهـداری رمزهـا یـا
کلیدهای مربوط به صندوقهای مزبور)
ب ـ آیا طی دورههای مناسب کلیه اسـناد مزبـور توسـط
مقــام مســئولی مســتقل از مســئول نگهــداری اســناد،
موردبررسی قرارگرفته و کنترلهای کافی جهت حصـول
اطمینان از وجود کلیه اسناد ،بهعمل آید؟
.4آیا کنترلهای کافی اعمال میگردد تا کلیه درآمـدهای
ناشی از سرمایه گذاریها بر اساس اصـول پذیرفتـه شـده
حسابداری به حسابها منظور گردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 323 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه سرمایهگذاریها

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل سرمایهگذاریها نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.2درمواردی که مدارک مربوط به سرمایه گذاری ها به هر
عنوان (بـرای مثـال :بـهعنـوان وثیقـه) نـزد بانـک و یـا
اشخاص دیگر به ودیعه گذاشتهشده است:
الفـ آیا تدابیر مناسبی برای جلوگیری از امکان برداشت
و یا استفاده از مدارک مزبور توسط افراد غیرمجاز اتخـاذ
گردیده است؟ (برای مثال :انجام اقدامات مقتضی جهـت
حصول اطمینان از عدمارائه مدارک بـدون وجـود امضـاء
چند مقام مسئول)
بـ آیاطی دورههای مناسب ،تأییدیه از آنان دریافت شده
با دفاتر مطابقت میگردد؟
.1آیا بهمنظور حفظ کلیـه منـافع شـرکت ،اقـدامات الزم
جهت کنترل سرمایهگذاریها و حصول اطمینان از حفـظ
و بهبود مداوم وضعیت آنها بهعمل میآید؟ (برای مثال:
از طریق شرکت در مجامع عمومی ،اظهـارنظر راجـع بـه
خطمشی آتی و انتخاب مدیران شرکتی تا حد ممکن)
.3آیا طی دورههـای مـنظم (بـرای مثـال هـر شـشمـاه
یک بار) ارزش روز سرمایه گذاریهـا باتوجـه بـه مـدارک
مربوط ارزیابیشده و باتوجه به اصول متداول حسابداری،
مدارک کـافی جهـت تعـدیل حسـاب هـا درمـورد ارزش
سرمایهگذاریها تهیه میگردد؟
.1آیا کنترلهای کافی اعمال میگردد تا سرمایهگذاریها
سرفصلهای مناسب درصورتهای مالی منعکس گردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  327سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه موجودی کاال

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل موجودی کاال نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا درمورد هر یک از گروههای عمده موجودی کـاال ،بـه
شرح زیر ،حسابهای کنترل مناسـبی شـامل کلیـه نقـل و
انتقاالت موجودیها ،نگهداری میگردد؟ الفـ مـواد اولیـه/
بـ کار درجریان ساخت
پ ـ کاالی ساختهشده /ت ـ لوازمیدکی
ث ـ کاالی درراه /ج ـ سایر موجودیها (ذیالً مشخص
گردد)
.6آیا درمورد اقالم تشکیلدهنـده هـر یـک از حسـابهـای
کنترل به شرح فوق ،دفتر و یا کارت معین مناسب نگهداری
میگردد؟
.9آیا مدارک مذکور در بند فوق ،شامل اطالعـات ذیـل نیـز
میباشد؟
الف ـ مشخصات کامل موجودی
ب ـ محل نگهداری
پ ـ حداقل و حداکثر موجودی موردنیاز.
.4آیا طی دورههای منظم (برای مثال :هرساله) ،بدون توجه
به اقالم مندرج دردفاتر ،کلیـه موجـودیهـای شـرکت بـر
اساس دستورالعملهـای مناسـب شـمارش شـده و صـورت
جامعی از موجودیهای کاال (اعم از موجـودی درشـرکت و
نزد اشخاص ثالث) تهیه میگردد؟
.2آیا مراحل مندرج در بندهای  4و  2فوق ،توسط اشخاصی
مستقل از افراد زیر بهعمل میآید؟ الفـ مسئولین حفاظت
از موجودیها
بـ مسئولین ثبـت و نگهـداری دفـاتر /کـارتهـای معـین
موجودیها

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 321 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه موجودی کاال

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل موجودی کاال نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا موجودیهای شمارششده در بند فوق بـا مانـدههـای
دفاتر /کارتهای معین مطابقت شده و مغایرتهای موجـود
مشخص میگردد؟
.3آیا ضمن شمارش موجودیها ،موضوعات ذیل موردتوجـه
قرارگرفته و موارد نامطلوب بـه نحـو مناسـبی بـه مقامـات
ذیصالح گزارش میگردد:
الفـ کیفیت موجودیها؟
بـ موجودیهای کممصرف ؟
پـ موجودیهای غیرقابل استفاده؟
تـ نحوه و شرایط نگهداری موجودیها؟
.1آیا نتایج حاصل از بررسی های مذکور در بندهای  2الی 3
فوق توسط مقام مسئولی رسیدگی و تأیید میگردد؟
.3آیا تدابیر مناسبی اتخاذ گردیده اسـت تـا بتـوان درمواقـع
مقتضی ،هر یک از اقالم موجودی ها را ،درمورد هر یـک از
گروههای عمده ذیل ،به سهولت شناسایی و مشاهده نمـود:
(برای مثال از طریق شمارهگذاریهای داراییهای ثابت و یا
ثبت کلیه مشخصات الزم جهت شناسایی موجودیها)
.83آیا درمورد کاالی امانی نزد اشخاص ثالث طی دورههای
معقول ،تأییدیههای مناسبی اخذشده و یا در صورت امکـان،
مشاهده نسبی بهعمل میآید؟
.88آیا بررسیهای مـذکور در بنـد فـوق ،توسـط اشخاصـی
مستقل از مسئولین نگهداری دفاتر /کارت های موجودیهـا
بهعمل میآید؟
.86آیا گزارشهای مذکور در بند فوق توسط مقام مسـئولی
موردبررسی و تأیید قرار میگیرد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  324سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه موجودی کاال

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل موجودی کاال نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.89آیا نتایج حاصل از بررسیهای مذکور در بند فوق ،توسط
مقام مسئولی موردبررسی و تأیید قرار میگیرد؟
.84آیا تدابیر مناسبی جهت تفکیک موجودیهای متعلق بـه
اشخاص ثالث از موجودی هـای متعلـق بـه شـرکت اتخـاذ
گردیده است به طریقی که بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الــفـ کلیــه موجــودیهــای متعلــق بــه اشــخاص ثالــث
مشخصشده و بهطور جداگانه صورتبرداری میشود؟
بـ هیچ یک از موجودیهای شرکت جـزء موجـودیهـای
متعلق به اشخاص ثالث قرار نمیگیرد؟
.82آیا جهت تعدیل حسابهای کنترل و دفاتر  /کارتهـای
معین موجودی ها درمـورد اختالفـات مشـاهده شـده ضـمن
مقایسه اقالم واقعی موجودیها با دفاتر /کارتهـای معـین،
اقدامات الزم و مناسب صورت میگیرد؟
.81آیا تعدیالت موضوع بند فوق موردتأیید و بررسی توسـط
مقام مسئولی قرار میگیرد؟
.83آیا کلیه موجـودیهـای شـرکت تحـتشـرایط مناسـب
نگهداری شده و کلیه اقدامات ایمنی مقتضی جهت حفاظت
از آنها بهعمل میآید؟
.81آیا موجودیهای شرکت به نحو مطلوب تحـتپوشـش
بیمهای قرارگرفته است؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 323 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه موجودی کاال

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل موجودی کاال نیز مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.83آیا درمورد ارزش روز موجودیهای شرکت کنترلهای
اعمال می گردد تـا بتـوان اطمینـان حاصـل نمـود کـه در
صورت کاهش ارزش هر یک از اقـالم و یـا گـروه اقـالم
مشابه موجودیها به میزانی کمتر از قیمت تمامشده آنها،
ذخایر کافی از این بابت درحسابها منظور میگردد؟
.63آیا تدابیر مناسبی اتخاذشده است تا کاالی کـممصـرف
نایاب و یا مازاد براحتیاج ،به نحو مطلوبی مشـخصشـده و
به اطالع مقامات ذیصالح برسد؟ (بـرای مثـال :از طریـق
بررسی مداوم کارتهای موجودی جهت تشـخیص میـزان
نقل و انتقاالت و بررسی اقالم کمتحرک)
.68آی ـا موجــودیهــای موضــوع بنــد  83فــوق ،از ســایر
موجودیهای شرکت جداشده و با اتخاذ تصمیم نهایی بـه
نحو مناسبی نگهداری میشود؟
.66آی ـا درمــورد ک ـاالی خســارتدیــده و معی ـوب ،تهی ـه
گزارشهای منطقی حاوی اطالعات الزم درمورد دالیـل و
چگونگی خسارت دیدن کاالی مزبور الزامی باشـد؟ (بـرای
مثال با گزارش منظم انباردار در صورت مشاهده ایـنگونـه
موارد)
.69آیا تدابیر مناسبی اتخاذ گردیده است تا هرگونـه زیـان
احتمالی ناشی از تکمیل و فروش کاالی درجریان سـاخت
مشــخص گــردد؟ (بــرای مثــال :از طری ـق مقایســه جمــع
هزینههای انجامشده و هزینـههـای بـرآوردی الزم جهـت
تکمیل ،با خالص ارزش قابل بازیافت محصول ساختهشده)

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  326سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه حسابها و اسناد دریافتنی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.8آیا در صورت عدموصول اسناد دریافتنی ،طی مدت معقولی
پس از سررسید اسناد کلیه اقـالم مربوطـه از حسـاب اسـناد
دریافتنی خارج و درحسابهای دریافتنی ثبت میگردد؟
.6آیا درمورد نحوه وصـول مطالبـات تـدابیر مناسـبی اتخـاذ
گردیـده اســت تـا درهرزمــان اقـالم واقعـی تشـکیلدهنــده
مانده حساب هر یک از بدهکاران ،به سهولت قابل تشـخیص
باشد؟
.9آیا طی دورههای مناسب ماندهحساب بـدهکاران بـا دفـاتر
طرف حساب ،مطابقت شده و مغایرتهای موجود پیگیـری و
رفع میگردد؟
.4آیا روشهای مناسبی جهت تشخیص و پیگیری مطالبـاتی
که طی دوره عادی اعتباری شـرکت وصـول نشـده ،وجـود
دارد؟ (برای مثال :با تجزیه سنی بدهکاران)
.2آیا نتایج حاصل از بررسیهای مذکور در بند فـوق توسـط
مقام مسئولی موردبررسی تأیید قرار میگیرد؟
.1آیا طی دورههای منظم (برای مثال هر شش ماه یـکبـار)
باتوجه به نتایج حاصل از بررسیهـای مـذکور در بنـدهای 8
الی  2فـوق ،مطالبـات مشـکوکالوصـول یـا سـوخت شـده
مشخص گردیده و دالیل کافی درمورد هر یک از اقالم ارائه
میگردد؟
.3آیا نتایج حاصل از اعمال روشهـای مـذکور در بنـد فـوق
توسط مقام مسئولی موردبررسی و تأیید میگردد؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 322 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه حسابها و اسناد دریافتنی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل حسابها و اسناد دریافتنی مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری خیر

.1آیا نتایج از اعمال روشهـای مـذکور در بنـدهای  1و 2
فوق ،توسط هیئتمدیره شرکت بررسیشده و بـه تصـویب
میرسد؟
.3آیا جهت ثبت مصوبات هیئـتمـدیره درمـورد مطالبـات
مشکوکالوصول و یا سوخت شده ،اقدامات مقتضی بهعمل
میآید؟
.83آیا به منظور انعکاس صحیح حسابها و اسناد دریافتنی
درصورتهای مالی ،سرفصل های مناسـبی درمـورد آنهـا
تعیینشده و تفکیک بین مطالبات کوتاهمدت و بلندمدت به
نحو مطلوبی انجام میپذیرد؟
.88آیا کنترلهای کـافی جهـت حفاظـت اسـناد دریـافتنی
موجود درشرکت بهعمل میآید؟

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد ندارد

عطف کنترلهای جایگزینی/
صورت خالصه نقاط ضعف

  321سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه موجودی نقد و حسابهای بانکی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل موجودی نقد و حسابهای بانکی مدنظر قرار گیرد.
پاسخ

پرسش
آری

.8آیــا جهــت دریافــت و پرداخــت وجــوه نقــد،
صندوقهای جداگانه اختصاصیافته است؟
.6آیا کلیه وجوه نقد مربوطه به پرداختهای شرکت
بهصورت تنخواهگردان ثابت اداره میگردد؟
.9آی ـا ط ـی دورههــای معقــول و بــهطــور اتفــاقی
موجودی صندوقهای شرکت (اعم از وجـوه نقـد و
اسناد پرداختنی) توسط شخص مستقل از صندوقدار
شمارششده و با دفاتر مطابقت میگردد؟
.4آیــا درموقــع شــمارش موجــودی درصــندوق،
مجوزهای پرداخت مربوط به اسناد هزینـه بـهطـور
کامل موردتوجه قرار میگیرد؟
.2آیا در صـورت مشـاهده اخـتالف بـین شـمارش
صندوق و دفاتر و مـوارد عـدموجـود مجـوز کـافی
درمــورد اســناد پرداخــت ،موضــوع بــهطــور کامــل
پیگیـری شــده و کلی ـه دالیــل مربوطــه مشــخص
میگردد؟
.1آیا نتایج حاصل از بررسیهای مذکور در بندهای
 9الی  2فوق ،توسط مقام مسئولی بررسی و تأییـد
میگردد؟
.3آیا طی دورههای مـنظم (بـرای مثـال :ماهیانـه)،
صورتحساب های مربوط به کلیه حسابهای بانکی
اخذشده و با اقالم مندرج دردفاتر شـرکت مطابقـت
میگردد؟

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
برنامه
عطف به
حسابرسی
نمودار /شرح
ضمنی
عملیات

کنترل
جایگزینی
دارد

ندارد

پاسخ “خیر”
عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت
خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 329 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه موجودی نقد و حسابهای بانکی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است اهداف موردنظر درپرسشنامه دارایی ثابت بابت سرفصل موجودی نقد و حسابهای بانکی مدنظر قرار گیرد.
پاسخ
پرسش
آری

.1آیا بررسـی مـذکور در بنـد فـوق و تهیـه صـورت
مغایرتهای بانکی مربوطه توسط اشخاصی مسـتقل
از افراد زیر بهعمل میآید:
الفـ مسئولین پرداخت؟
بـ مسئولین دریافت؟
.3آیا کلیه مغایرتهای موجود بررسیشـده و پـس از
تعیین ماهیت دقیق آنها ،دالیـل مربـوط بـه وجـود
مغایرت مشخص میگردد؟
.83آیا نتایج حاصل از بررسیهای مذکور در بنـدهای
 3الی  3فوق ،توسـط مقـام مسـئولی موردبررسـی و
تأیید قرار میگیرد؟
.88آیا مغایرتهای مشاهدهشده بهطور مداوم دردست
پیگیری بوده و اقدامات کافی جهت رفع مغایرتهای
مشاهدهشده بهعمل میآید؟
.86آیا انجام روشهای موضوع بند فوق ،تحتنظارت
مستقیم مقام مسئولی قرار دارد؟

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل جایگزینی عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت
خالصه نقاط
ضعف
ندارد
دارد
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تجدیدنظر شده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه بدهیها ـ بدهی مالیاتی

هدف کنترل:
الزم است درمورد بدهیهای شرکت کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه بدهیهای شرکت در دفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه بدهیهای مندرج در دفاتر واقعی و متکی به اسناد و مدارک کافی میباشد.
پ ـ بهمنظور جلوگیری از تحمل هرگونه زیان و خسارت ،بدهیها حتیاالمکان در مواعد مقرر پرداخت میگردد.
ت ـ مدارک کافی در مورد بدهیهای احتمالی و تعهدات شرکت نگهداری میگردد.
ث ـ بدهیها تحت سرفصلهای مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ “آری”

پاسخ
پرسش
آری

.8آیا صـورت خالصـه مناسـبی درمـورد وضـعیت مالیـاتی
شرکت از بدو تأسیس همراه با کلیـه مـدارک و مسـتندات
مربوطه نگهداری میگردد؟
.6آیا به منظور حصـول اطمینـان از کفایـت ذخـایر موجـود
جهت پرداخت بدهیهای مالیاتی:
الف ـ کلیه مهرومومهایی که مفاصا حساب مالیاتی مربـوط
به آنها دریافت نگردیده ،درنظر قرار میگیرد؟
ب ـ آخرین اطالعات ممکن درمورد سـالهـای مـذکور در
بند “الف” فوق جمعآوریشده و باتوجـه بـه آنهـا کفایـت
ذخایر موجود موردبررسی قرار میگیرد؟
.9آیا مـدارک کـافی و مناسـب درمـورد محاسـبات ذخـایر
مالیاتی و اساس انجام محاسبات مربوط نگهداری میگردد؟
.4آیا جهت تعیین میزان واقعـی مالیـات متعلقـه شـرکت و
انجام اقدامات الزم جهت پرداخـت مبـالغ مزبـور ،اقـدامات
مناسب و مستمری صورت میگیرد؟
.2آیا شرکت جهت احقاق حـق خـود درمـورد بـدهیهـای
مالیاتی تا آخرین مراجع قانونی ممکن ،اقدامات مقتضـی را
بهعمل میآورد؟
.1آیا باتوجه به کلیه اطالعات موجود ،بدهیهـای احتمـالی
شـرکت بابـت مالیـات بردرآمــد ،بـه نحـو مناسـبی تعیــین
میگردد؟
.3آیا بهمنظور انعکاس صحیح بدهیهای مالیـاتی قطعـی و
بدهیهای احتمـالی موجـود درایـن مـورد ،سرفصـل هـای
مناسبی دراین موارد تعیینشده است؟

خیر

عطف به
نمودار/
شرح
عملیات

عطف به
برنامه
حسابرسی
ضمنی

پاسخ “خیر”
عطف
کنترل جایگزینی
کنترلهای
جایگزینی/
ندارد
دارد
صورت خالصه
نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 313 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه بدهیها ـ حسابهای اسنادپرداختنی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد بدهیهای شرکت کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ کلیه بدهیهای شرکت دردفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه بدهیهای مندرج دردفاتر واقعی و متکی به اسناد و مدارک کافی میباشد.
پ ـ بهمنظور جلوگیری از تحمل هرگونه زیان و خسارت ،بدهیها حتیاالمکان درمواعد مقرر پرداخت میگردد.
ت ـ مدارک کافی درمورد بدهیهای احتمالی و تعهدات شرکت نگهداری میگردد.
ث ـ بدهیها تحت سرفصلهای مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ
پرسش
آری

.8آیا کلیه هزینههای تعلق گرفته و پرداخت نشده به نحـو
مناسبی تعیینشده و دردفاتر ثبت میشود؟
.6آیا نتایج حاصل از بررسـی هـای مـذکور در بنـد فـوق
توسط مقام مسئولی بررسی و تأیید میگردد؟
.9آیا درمورد نحوه پرداخت بدهیها تدابیر مناسبی اتخـاذ
گردیده است تا درهرزمان اقـالم واقعـی تشـکیلدهنـده
مانــدهحســـاب هریـــک از بســتانکاران بـــه ســـهولت
قابلتشخیص باشد؟
.4آیا طی دوره های مناسب ماندهحسابهای بسـتانکاران
با دفاتر طرف حساب مطابقت شده و مغایرتهای موجود
پیگیری و رفع میگردد؟
.2آیا روشهای مناسبی جهت تشخیص بدهیهـایی کـه
طی مدت معقولی پرداختنشده وجود دارد؟ (برای مثـال:
تجزیه سنی ماندهحسابهای پرداختنی)

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد

ندارد

عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت
خالصه نقاط ضعف
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نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه بدهیها ـ حسابهای اسنادپرداختنی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد بدهیهای شرکت کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که :
الف ـ کلیه بدهیهای شرکت دردفاتر منعکس گردیده است.
ب ـ کلیه بدهیهای مندرج دردفاتر واقعی و متکی به اسناد و مدارک کافی میباشد.
پ ـ بهمنظور جلوگیری از تحمل هرگونه زیان و خسارت ،بدهیها حتیاالمکان درمواعدمقرر پرداخت میگردد.
ت ـ مدارک کافی درمورد بدهیهای احتمالی و تعهدات شرکت نگهداری میگردد.
ث ـ بدهیها تحت سرفصلهای مناسب درصورتهای مالی منعکس میگردد.
پاسخ
پرسش
آری

.1آیا نتایج حاصل از اجرای روشهای منـدرج در
بند فوق ،توسـط اشـخاص مسـتقل از مسـئولین
پرداخت بدهی ها موردبررسی قرارگرفته و دالیـل
تعویق پرداخت مشخص میگردد؟
.3آیا نتایج حاصل از بررسیهـای مـذکور در بنـد
فوق توسط مقام مسئولی موردبررسی و تأیید قرار
میگیرد؟
.1آیا بهمنظور انعکاس صحیح حسابهـا و اسـناد
پرداختنـی درصــورتهــای مــالی سرفصــلهــای
مناسبی درمورد آنها تعیینشـده و تفکیـک بـین
بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مطلوبی
صورت میپذیرد؟
.3آیا بدهی های ارزی به نحـو مطلـوبی درپایـان
دوره تسعیر میگردد؟
.83آی ـا کلی ـه بــدهیهــای احتمــالی و تعهــدات
سـرمایهای شـرکت بـه نحـو مطلـوبی تعیــین و
بهمنظور انعکاس صـحیح آنهـا درصـورتهـای
مالی ،تحت سرفصلهای مناسـبی دردفـاتر ثبـت
میگردد؟

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل جایگزینی
دارد

ندارد

عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت
خالصه نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 311 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور اسناد

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد صدور اسناد حسابداری کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الف ـ در مورد کلیه فعالیتهای شرکت (اعم از پرداخت ،تولید ،دریافت و غیره) سند حسابداری صادر میگردد؟
ب ـ اسناد حسابداری بهطور صحیح و تنها درمورد فعالیتهای متکی به اسناد و مدارک کافی صادر میگردد.
پاسخ
پرسش
آری

.8آیا کنترلهای کافی اعمال می گردد تا بتوان اطمینان
حاصل نمود که درمورد کلیه مدارک مربوط مـوارد زیـر،
سند حسابداری طی مدت معقولی صادر میگردد؟
الفـ ثبتهای مربوط به مرحله دریافت ؟ (پ)6/
بـ ثبتهای مربوط مرحله تولید؟ (پ)9/
پـ ثبتهای مربوط به مرحله پرداختها؟ (پ)4/
تـ تعدیالت الزم جهت اصالح حسابها؟
ث ـ سایر عملیات (ذیالً مشخص نمایید)؟(بـرای مثـال:
در صورت استفاده از فرم های دارای شماره سریال چاپی
درمورد مدارک مورداستفاده در مراحل مختلف ،از طریق
حصول اطمینان از صدور سند حسابداری درمـورد کلیـه
شمارهها)
.6آیا اسناد حسابداری صادره ،توسط شخص مسـتقل از
تهیهکننده اسناد ،با مدارک و مستندات مربوطه مطابقت
شــده ،اقــالم فاقــد مــدارک ک ـافی ،در صــورت وجــود،
مشخص میگردد؟
 .9آیا در صورت عدمامکان تهیـه مـدارک و مسـتندات
کافی درمورد برخی معامالت ،موضوع به طور مشـخص
جهت اصالح و اظهارنظر به مقام مسئول تصویب اسناد،
ارائه میگردد؟
.4آیا محاسبات سند حسابداری ،توسط شخص مسـتقل
از مسئول تهیه اسناد ،کنترل میگردد؟

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل جایگزینی عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت
خالصه نقاط
ندارد
دارد
ضعف
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نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه صدور اسناد

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است درمورد صدور اسناد حسابداری کنترلهایی اعمال گردد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که:
الفـ درمورد کلیه فعالیتهای شرکت (اعم از پرداخت ،تولید ،دریافت و غیره) سند حسابداری صادر میگردد؟
ب ـ اسناد حسابداری بهطور صحیح و تنها درمورد فعالیتهای متکی به اسناد و مدارک کافی صادر میگردد.
پاسخ
پرسش
آری

.2آیا کنترل های کافی جهت حصول اطمینان از
صحت تخصیص اقالم به سرفصلهای مناسـب
درسند حسابداری توسط شخص ذیصالحی بـه-
عمل میآید؟
.1آیا بهمنظور صدور مجوز ثبت سند حسـابداری
دردفاتر ،بررسی کافی جهت حصول اطمینـان از
انجام رسیدگی های فوق ،توسط مقـام مسـئولی
بهعمل میآید؟

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل
جایگزینی
دارد

ندارد

عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت خالصه
نقاط ضعف

بخش هفتم :نظامنامه حسابرسی داخلی 313 

نام واحد مورد رسیدگی:
واحدحسابرسیداخلی شرکت ...
پرسشنامه بایگانی

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:

هدف کنترل:
الزم است کلیه دفاتر ،اسناد و مدارک مربوطه به نحو مناسبی نگهداری و حفاظتشده و دردسترس افراد غیرمجاز به آنها درمواقـع مقتضـی
به سهولت امکانپذیر نباشد.
پاسخ
پرسش
آری

.8آی ـا مســئولیت بایگــانی و نگهــداری اســناد و
مدارک به عهـده فـردی مسـتقل از تهیـهکننـده
آنها میباشد؟
.6آیا اسناد و مدارک بـه نحـو مناسـبی درمقابـل
دســترس افــراد غیرمجــاز و خطــرات احتمــالی
محافظت میگردد؟
.9آیا روشهای مناسـبی جهـت بایگـانی اسـناد،
مــدارک و مســتندات موجــود درشــرکت اتخــاذ
گردیده است به طریقی که بتوان اطمینان حاصل
نمود که دسترسی به آن ها درمواقع مقتضـی بـه
سهولت امکانپذیر است؟
.4آیا کلیه اسناد و مدارک بـه نحـو مناسـبی بـه
دفاتر و ضمائم مربوطه عطف داده میشوند؟

خیر

پاسخ “آری”
عطف به
عطف به
برنامه
نمودار/
حسابرسی
شرح
ضمنی
عملیات

پاسخ “خیر”
کنترل جایگزینی
دارد

ندارد

عطف کنترلهای
جایگزینی /صورت
خالصه نقاط ضعف
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پیوست ()31
شناسه یافته

عنوان یافته
دستورالعمل مرجع:

رتبهبندی:
ریسک متوسط

مشاهدات:

نوع ریسک:

پیامد:

پیشنهاد واحد:

مسئول انجام کار:
امضا:
تاریخ اجرا:

نظر مدیریت:
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پیوست ()33
تجدیدنظرشده توسط:

نام صاحبکار:
واحدحسابرسیداخلی ...
صورت ریزیافتهها و کنترلهای مربوط به آنها

سال مالی:

عطف به
کار برگ رسیدگی

فرایند/
چرخه

یافتهها

نقطه
ضعف /قوت

پیامدها

تاریخ :
تکمیلشده توسط:
تاریخ:
نوع
ریسک

رتبهبندی
)(H,M,E

عطف به
دستورالعملها،
قوانین و ...

پیشنهادات
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پیوست ()37
انواع ریسکها ،نحوه طبقهبندی یافتهها بر اساس اهمیت و کارایی و ارزیابی ریسک کلی شرکت  /قسدمت مدورد
رسیدگی

ریسک بهعنوان ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد و پیامدهای آن براهداف پیشبینیشده تعریفشده است .جهت استقرار نظام
کنترل داخلی مؤثر ،الزم است ریسکهای عمدهای که برای دستیابی شرکت به اهداف خود به شکل نـامطلوب اثـر مـیگـذارد
شناسایی ،ارزیابی و اولویتگذاری شوند و سپس استفاده هماهنگ و مقرونبهصرفه از منابع بـرای حـداقل کـردن و کنتـرل یـا
کاهش احتمال وقوع و یا تأثیر رویدادهای نامساعد صورت گیرد.
الف) انواع ریسک
واحد حسابرسی داخلی باید ریسکهای عمدهای که برای دستیابی شرکت  /قسمت مورد رسیدگی بـه اهـداف خـود بـه شـکل
نامطلوب اثر میگذارد را ارزیابی و درقالب نه طبقه زیر درگزارش حسابرسی داخلی منعکس نماید.
3د ریسک اعتباری:

احتمال زیان ناشی از عدمتوانایی پرداخت مطالبات توسط مشتریان شرکت درموعدمقرر.
7د ریسک بازار:

احتمال تغییرات درارزش بازار محصوالت شرکت بهعلت تغییر درارزش عوامل بازار و درنتیجه احتمـال زیـان ناشـی از کـاهش
مقدار فروش یا حاشیه سود .ریسک بازار از مؤلفههای زیر تشکیل میشود:
ـ احتمال تغییر درنرخ بهره
ـ احتمال تغییر درنرخ ارز
ـ احتمال تغییر درقیمت سرمایهگذاریها
ـ احتمال تغییر درقیمت محصوالت شرکت
1د ریسک حسابداری:

احتمال زیان ناشی از عواملی که مانع از ارائه تصویر درست و منصفانه اطالعات حسابداری میشوند .از مصـادیق ایـن ریسـک
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ عدمحصول اطمینان از صحت مدارک حسابداری
ـ عدممستندسازی مناسب مدارک حسابداری
ـ ارائه نادرست صورتهای مالی و سایر گزارشهای درونسازمانی
4د ریسک عملیاتی:

زیان احتمالی ناشی از انجام نادرست عملیات و وظایف (عدمکارایی) به دلیـل ناکـافی بـودن فرآینـدهای داخلـی ،کارکنـان یـا
سیستمها .از مصادیق این ریسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ عدموجود آییننامه نظام راهبری
ـ عدموجود بودجه و پیگیری انحرافات بودجه
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ـ عدموجود آییننامههای مالی و مالیاتی
ـ عدموجود شمارهسریال چاپی درفرمهای مورداستفاده
ـ عدمپالککوبی داراییهای ثابت
ـ عدمنظارت بر موجودیها
ـ عدمشمارش موجودی صندوق
3د ریسک فناوری اطالعات:

احتمال زیان ناشی از عواملی که میتواند برامنیت و عملکرد سیستمهای اطالعاتی تأثیر بگذارد .از مصادیق این ریسک میتوان
به موارد زیر اشاره کرد:
ـ نبود دستورالعمل نحوه دسترسی کارکنان به سیستمها و نرمافزارهای موجود درشرکت
ـ عدموجود توانایی سیستم درتهیه گزارشهای موردانتظار
ـ تهیه نکردن فایل پشتیبان از سیستم
6د ریسک تجاری (ریسک شهرت):

زیان احتمالی ناشی از اخذ تصمیمات زیانبار ناشی از اشتباهات و ضعف درآنالیز بازار ،تعریف و استقرار راهبرد تجاری شرکت و
مدیریت فروش .از مصادیق این ریسک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ـ نامربوط بودن تصمیمهای مرتبط با تحلیل بازار
ـ عدمتعریف و استقرار راهبرد تجاری شرکت
ـ نبود مدیریت صحیح فروش
2د ریسک قانونی و مالیاتی:

احتمال زیان ناشی از قصور دررعایت قوانین و مقررات و ایفای تعهدات قراردادی شرکت.
ـ احتمال اقامه دعوی علیه شرکت
ـ عدمرعایت قوانین و مقررات مانند قانون مالیاتها ،کار و بیمه
ـ عدمرعایت مفاد قراردادها
1د ریسک منابع انسانی:

احتمال زیان ناشی از عوامل مرتبط با مدیریت منابع انسانی از قبیل تعداد نامناسب کارکنان ،مهارت و آموزش ضمن کار آنها.
ـ عدمتفکیک مناسب وظایف
ـ عدمبهرهبرداری مناسب کارکنان
ـ نبود سیستم مناسب آموزشی حین کار
ـ عدمرضایتمندی کارکنان و عدمتوفیق درهمراه سازی آنها برای دستیابی به اهداف سازمانی
9د رعایت:

احتمال زیان ناشی از تخطی یا عدمرعایت آییننامهها ،رویهها ،دستورالعملها و استانداردهای اخالقی که توسـط هیئـتمـدیره
شرکت وضع گردیده است.
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ب) درجه اهمیت یافتهها

یافتههای حاصل از حسابرسی باید بر اساس اثرگذاری دراثربخشی کنترلهای داخلی و اهمیت آنها دردوطبقـه ریسـک بـاال و
ریسک متوسط و در ارتباط با اثرگذاری دراستفاده بهینه از منابع موجود و عدمرعایت صرفه و صالح شرکت تحتعنوان کارایی
در گزارش منعکس گردد.
اهمیت یافته
ریسک باال
ریسک متوسط

کارایی

شرح احتمال اثرگذاری یافته
یافتههایی که نقصان جدی درسیستم کنترل داخلی را آشکار میسازد .شایانذکر است این گروه از
یافتهها بهصورت بالقوه قابلیت بروز خسارت در شرکت را دارا میباشند.
یافتههایی که ضعف بالقوه یا بالفعل درسیستم کنترلهای داخلی را آشکار میسازد .بهعبارتدیگر
برخی از نواحی ریسک دار شرکت بهصورت مناسبی پوشش داده نشدهاند و ازاینرو میتواند تـأثیر
مخربی برروی سالمت عملکرد شرکت داشتهباشد.
یافتههایی که کارایی سیستم موجود را افزایش میدهند .بهعبارتدیگـر درایـن گـروه از یافتـههـا
ریسکی درنیل به اهداف تعیینشده (اثربخشی سیستم) مشاهده نمیگردد ولیکن یافتهها برافزایش
درجه کارایی منابع انسانی و مالی ،تجهیزات و  ...داللت دارد.

برخی از مصادیق ریسکهای با رتبه باال و متوسط و یافتههای مربوط به کارایی به شرح زیر میباشند:
3د ریسک با رتبه باال:

ـ معامالت غیرمتعارف (با یک ریسکهای عمده)
ـ عدمقابلیت اتکای دادهها (پردازش جریان دادههای )IT
ـ نبود یا عدمرعایت رویهها یا تفویض اختیار برای تصمیمات دارای ریسک باال
ـ نقض قوانینومقررات و خطمشیهای داخلی شرکت که دارای اثرات بااهمیتی باشد
ـ عدمرعایت مفاد قراردادها بااشخاص ثالث
ـ نبود یا عدمرعایت دستورالعملهای سازمانی (بهخصوص درمورد آییننامه رفتارحرفهای)
ـ به مخاطره انداختن امنیت و ایمنی دارایی و یا پرسنل شرکت بهطورجدی.
ـ عدمبهکارگیری خطمشیهای حسابداری بهخصوص درحسابهای حساس بااهمیت باال
ـ عدمشناخت مناسب از ماهیت کار انجامشده و تحریف یک رویداد اقتصادی با سطح اهمیت باال
ـ موارد غیرعادی با سطح اهمیت احساسی و مکرر درمدیریت منابع انسانی
7د ریسک با رتبه متوسط:

ـ عدمکارکرد صحیح فرآیندهای اطالعاتی و اطالعرسانی که دارای اثرات جدی نباشد
ـ نقض اتفاقی و یا عدمرعایت قوانینومقررات که دارای اهمیت نباشد
ـ ضعف دررویههای پردازش معامالت که ایجادکننده اشتباهات با اثر محدود مالی است
ـ ایرادات متفرقه درمدیریت منابع انسانی
ـ عدمیکنواختی درتعیین یا اطالعرسانی اهداف سازمان
ـ نبود یا عدمرعایت رویههای عملیاتی (بهجز آنهایی که جزء ریسک مرتبه باال میباشند)

  397سیاستگذاری نظام حسابرسی داخلی صندوق بازنشستگی کشوری

1د کارایی:

ـ نبود نمودار سازمانی
ـ ناکارایی سازمانی
ـ استفاده ضعیف از منابع (مازاد نیرو ،اضافهکاری پرسنل بدون وجود برنامه مشخص ،محیط کار نامناسب و خستهکننده)
ـ تجهیزات با سطح پایین استاندارد فنی
ـ ضعف درکنترل و نظارت بر بودجهها و هزینهها
ـ رویههایی که در صورت نبود به سازمان ضربه نمیزند ولی در صورت وجود عملیات سازمان را بهبود میبخشد
ـ نبود سیستم اطالعرسانی مناسب درسطح سازمان
ـ نبود یکنواختی درراهبرد و خطمشیهای بازرگانی و تفاوت بین خطمشیهای الزماالجرا و اجرای آنها
ـ ارتباط ضعیف با محیط قانونی و تجاری
ـ ناکارایی درموقعیتیابی واحد تجاری دربازار (رقابتپذیری)
پ) رتبهبندی ریسک نهایی شرکت  /قسمت

رتبهبندی ریسک نهایی شرکت  /قسمت درچهار بازه رضایتبخش ،عموماً رضـایتبخـش ،نسـبتاً رضـایتبخـش و نـامطلوب
طبقهبندی میگردد.
در جدول ذیل نحوه رتبهبندی ریسک کلی شرکت /واحد مورد رسیدگی بر اساس نمونه یافتهها و درجه اهمیت آنها تشریح
گردیده است.
یافتهها

رضایتبخش

عموماً رضایتبخش

نسبتاً رضایتبخش

ـ سیستم کنترل داخلی ـ سیستم کنترل داخلی
ـ وجود سیستم
ناقص با ضعفهای
قابلقبول
کنترلهای داخلی
دارای اثر بااهمیت
ـ تأثیر اندک برسالمت
مطلوب
ـ احتمال به مخاطره
کیفیت سیستم ـ توسعه مناسب روابط سیستم عملکرد واحد
انداختن سالمت واحد
کنترل داخلی و سیستمهای تجاری تجاری
تجاری
ـ لزوم اعمال اصالحات
دراولین فرصت
ـ شناسایی ناقص
ـ شناسایی حوزههای
ـ شناسایی درست
حوزههای پر ریسک
اصلی پر ریسک
حوزههای پر ریسک
ـ لزوم تقویت سیستم
ـ عکسالعمل سریع و ـ لزوم تجدیدنظر در
کیفیت عملکرد
مورد حوزههای با اثر کم پاسخگویی و نظارت
درست مدیریت
مدیریت
ـ وجود سیستم
ـ وجود نظارت دقیق
برسیستم کنترل داخلی پاسخگویی و نظارت
درحد مناسب
و مخاطرات

نامطلوب
ـ سیستم کنترل داخلی با یک
یا چند ضعف جدی دارای اثر
اساسی
ـ به مخاطره انداختن سالمت
واحد تجاری بهصورت جدی
ـ لزوم اعمال اصالحات
بهصورت فوری و نیاز به
نظارت مستقیم مدیریت
ـ شناسایی بسیار ضعیف
حوزههای پر ریسک
ـ نبود سیستم مناسب
پاسخگویی و نظارت
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پیوست ()31
نام شرکت  /قسمت مورد رسیدگی
گزارش حسابرس داخلی
 ...ماه ...سال

دریافتکنندگان گزارش

لیست دریافتکنندگان گزارش میبایست توسط مدیر حسابرسی داخلی تعیین شود .گزارش میبایست جهت مدیریت شـرکت و
یا واحد حسابرسی شده و اشخاصی که مسئول رفع نواقص گزارششده و یا اطمینان از رفع آنها هستند ،ارسال گردد .بـهطـور
مثال ،هیئتمدیره هلدینگ  ...و شرکت حسابرسی شده ،کمیته حسابرسی ،مدیر قسمت و یا فعالیت حسابرسی شـده ،اداره کـل
حسابرسیداخلی و امور مجامع صندوق بازنشستگیکشوری و  ،....میتوانند جزء دریافتکنندگان یک نسخه از گزارش باشند.
فهرست مطالب

شرح
خالصه نکات قابلتوجه
تاریخچه و اهم فعالیتهای شرکت /قسمت تحترسیدگی
هدف از انجام حسابرسی داخلی
دامنه و حدود رسیدگی
محدودیتهای دامنه رسیدگی
روش انجام کار
ترکیب تیم حسابرسی
یافتههای کلی
ساختار سازمانی شرکت  /قسمت تحترسیدگی
آنالیز ریسک
نرمافزارهای مورداستفاده درشرکت  /قسمت تحترسیدگی
ارقام کلیدی و نسبتهای بااهمیت مالی بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
ترازنامه
صورت سود و زیان
نسبتهای بااهمیت مالی
تحلیل نسبتهای مالی
یافتههای حاصل از حسابرسی

شماره بند
8
8ـ8
6ـ8
9ـ8
4ـ8
2ـ8
1ـ8
3ـ8
6
9
4
2
8ـ2
6ـ2
9ـ2
4ـ2
1
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نقاط قوت
نقاط ضعف
پیگیری رفع نقاط ضعف
جدول خالصه نقاط ضعف
رتبهبندی ریسک نهایی شرکت
شرح نقاط ضعف و پیشنهادات
نقاط ضعف با ریسک باال
نقاط ضعف با ریسک متوسط
یافتههای مربوط به افزایش کارایی
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3د خالصه نکات قابلتوجه
3د .3.تاریخچه و اهم فعالیتهای شرکت /قسمت تحترسیدگی
7د .3هدف از انجام حسابرسی داخلی

در صورت لزوم اضافه و یا تعدیل گردد.
هدف از انجام حسابرسی داخلی ،ارزیابی ریسکهای مربوط به فعالیت ،شـناخت مـدل راهبـری ،اثربخشـی و کـارایی سیسـتم
مدیریت ریسک و سیستم کنترلهای داخلی شرکت /قسمت مورد رسیدگی است .همچنین ،حسابرسی داخلی انجامشده شـامل
کنترل رعایت قوانین ،مقررات و سایر الزامات خارج از شرکت از قبیل استانداردهای حسابداری و نیز سیاستها و دستورالعملها
و تفویض اختیارات صورتگرفته درداخل شرکت میباشد.
1د .3دامنه و حدود رسیدگی

در صورت لزوم اضافه و یا تعدیل گردد.
دامنه کار واحد حسابرسی داخلی (واحد) شامل ارزیابی کنترلهای داخلی شرکت /قسمت مورد رسیدگی و نحوه مسـتند نمـودن
آنها در ارتباط با فرآیندهای تجاری و عملیاتی به شرح زیر میباشد:
ـ تفویض اختیارات در خصوص مسائل مالی
ـ خرید و مبالغ پرداختی توسط شرکت
ـ موجودی مواد و کاال ،تولید و بهای تمامشده کاالی فروش رفته
ـ فروش ،اعتبارسنجی و نحوه وصول مطالبات
ـ داراییهای ثابت
ـ موجودی نقد و بانک
ـ منابع انسانی و حقوقودستمزد (شامل هزینههای پرسنلی)
ـ گزارشگری مالی و کنترل بودجهای
ـ سیستمهای اطالعاتی (امنیت و کنترل ریسک)
ـ رعایت قوانین و مقررات مالی و مالیاتی
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4د .3محدودیتهای دامنه رسیدگی

در صورت لزوم اضافه و یا تعدیل گردد.
بررسیهای انجامگرفته توسط این واحد محدود به ارزیابی رعایت رویهها و کنترلهای داخلی بهصورت نمونهای است .افزون بر
این ،رسیدگیهای این واحد بهطور ویژه جهت شناسایی تقلب ،فساد و تبانی طراحی نگردیده است.
3د .3روش انجام کار

در صورت لزوم اضافه و یا تعدیل گردد.
روش کار این واحد شامل چهار مرحله کلیدی به شرح زیر است:
الف ـ تعیین وضعیت ریسک کلی عملیات شرکت
ب ـ شناسایی فرآیندهای تجاری موجود بهمنظور مدیریت ریسکهای مزبور
پ ـ شناسایی ،ارزیابی و آزمون کنترلهای کلیدی در خصوص هر فرآیند
ت ـ گزارش یافتههای حاصل از رسیدگیهای انجامشده و ارائه پیشنهادات جهت بهبود آنها
اطالعات الزم جهت انجام کار با استفاده از روشهای زیر گردآوری گردیده است:
ـ کسب شناخت کافی از سیستم کنترلهای داخلی ،دستورالعملها و فرآیندهای مورداستفاده جهت کنترل ریسک از طریـق
مصاحبه با مدیریت و کارکنان شرکت.
ـ کسب شناخت در خصوص سایر ریسکها و کنترلهای اصلی مرتبط با فرآیندهای کسبوکار شرکت.
ـ ارزیابی اثربخشی و کارایی کنترلهای داخلی ،دستورالعملها و فرآیندهای تدوینشده جهت کنترل ریسکهای مربوطه.
ـ بررسی نمونهای فرآیندهای مورداستفاده توسط شرکت جهت کنترل ریسکهای مربوطه.
ـ ارائه پیشنهادات در خصوص بهبود اثربخشی و کارایی فرآیندهای کنترل ریسک.

6د.3ترکیب تیم حسابرسی

نام

سمت

موضوع مورد رسیدگی

2د .3یافتههای کلی

با توجه به ارزیابی کلی ریسک [نام شرکت و یا قسمت تحت رسیدگی] ،به نظر این واحد ،عملکرد سیستم کنترلهای داخلـی و
مدیریت ریسک شرکت /قسمت مورد رسیدگی ........... ،میباشد .بااینوجود ،بر اساس رسیدگیهای صورت گرفته توسط این
واحد نقاط ضعف و نارساییهایی نیز مالحظه گردیده که موارد عمده آن در سطح ریسکهـای بـاال و متوسـط بـه شـرح ذیـل
میباشد:
 درجه ریسک کلی سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک در چهار بازه رضایت بخش ،عموماً رضایتبخش ،نسبتاً رضایت بخش و نامطلوب طبقهبندی میگردد.
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7د ساختار سازمانی شرکت /قسمت تحترسیدگی
در این قسمت اطالعات مربوط به نحوه اداره شرکت تحت رسیدگی از طریق هیئتمدیره منتخب سـهامداران ،نحـوه تشـکیل
جلسات آن ،متوسط تعداد کارکنان و نمودار سازمانی شرکت و یا قسمت مورد رسیدگی منعکس گردد.
1د آنالیز ریسک
خالصه ریسکهای با اهمیتی که شرکت بهصورت بالقوه با آنها روبروست و در ارزیابی ریسک انجامشده توسط این واحـد در
نظرگرفتهشدهاند ،به شرح زیر میباشد:
د ریسک اعتباری:

احتمال زیان ناشی از عدمتوانایی بازپرداخت مطالبات توسط مشتریان شرکت در موعد مقرر.
د ریسک بازار:

احتمال تغییرات در ارزش بازار محصوالت شرکت به علت تغییر در ارزش عوامل بازار و درنتیجه زیان احتمالی ناشی از کـاهش
تعدادی فروش و یا حاشیه سود.
د ریسک حسابداری:

احتمال زیان ناشی از عواملی که مانع از ارائه تصویر درست و منصفانه اطالعات حسابداری میشوند.
د ریسک عملیاتی:

زیان احتمالی ناشی از انجام نادرست عملیات و وظایف (عدم کارایی) به دلیل ناکافی بودن فرآینـدهای داخلـی ،کارکنـان و یـا
سیستمها.
د ریسک فنآوری اطالعات:

احتمال زیان ناشی از عواملی که میتواند بر امنیت و عملکرد سیستمهای اطالعاتی تأثیر بگذارد.
د ریسک تجاری (ریسک شهرت):

زیان احتمالی ناشی از اخذ تصمیمات زیانبار ناشی از اشتباهات و ضعف در آنالیز بازار ،تعریف و استقرار استراتژی تجاری شرکت
و مدیریت فروش.
د ریسک قانونی و مالیاتی:

احتمال زیان ناشی از قصور در رعایت قوانین و مقررات و ایفای تعهدات قراردادی شرکت.
د ریسک منابع انسانی:

احتمال زیان ناشی از عوامل مرتبط با مدیریت منابع انسانی از قبیل تعداد نامناسب کارکنان ،مهارت و آموزش ضمن کار آنها.
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د رعایت:

احتمال زیان ناشی از تخطی یا عدمرعایت آییننامهها ،رویهها ،دستورالعملها و استانداردهای اخالقی که توسـط هیئـتمـدیره
شرکت وضع گردیدهاند.
4د نرمافزارهای مورداستفاده در شرکت /قسمت مورد رسیدگی
3د ارقام کلیدی و نسبتهای بااهمیت مالی بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده
3د .3ترازنامه:

89....
میلیون ریال
کاربرد منابع سرمایهای
داراییهای غیرجاری:

داراییهای ثابت مشهود
سرمایهگذاریهای بلندمدت
سایر داراییها
داراییهای جاری:
موجودی مواد و کاال
حسابها و اسناد دریافتنی و پیشپرداختها
موجودی نقد و بانک
بدهیهای جاری:

تسهیالت مالی
سود سهام پرداختنی
ذخیره مالیات بر درآمد
پیش دریافتها
حسابها و اسناد پرداختنی
خالص داراییهای جاری
بدهیهای غیر جاری:

حصه بلندمدت تسهیالت مالی دریافتی
خالص داراییها
منابع سرمایهای:

سرمایه
اندوخته قانونی
سود انباشته
جمع منابع سرمایهای

89....
میلیون ریال
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7د .3صورت سود و زیان

89....
میلیون ریال

89....
میلیون ریال
فروش خالص کاال  /خدمات ارائهشده
کسر میشود:
بهای تمامشده کاالی فروش رفته /خدمات ارائهشده
سود ناخالص
کسر میشود:
هزینههای فروش ،اداری و عمومی
خالص سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی
سود عملیاتی
هزینههای مالی
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
سود خالص قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود خالص
سود هر سهم ـ ریال
1د .3نسبتهای بااهمیت مالی

89....
الف)درجه نقد شوندگی و توانایی پرداخت تعهدات:

نسبت نقدی
نسبت آنی
نسبت جاری
نسبت توان پرداخت بدهی
نسبت پوشش نقدی جاری
شاخص نقدینگی
نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به فروش
ب) نسبتهای سودآوری:

درصد سود ناخالص به فروش
درصد سود عملیاتی به فروش
درصد سود خالص به فروش
بازده حقوق صاحبان سهام ()ROE
بازده داراییها ()َROA

89....

89....
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پ) نسبتهای فعالیت:

میانگین دوره وصول مطالبات
دوره گردش موجودی
میانگین دوره بازپرداخت بدهیهای تجاری
نسبت گردش داراییها
ت) نسبتهای اهرمی:

نسبت دارائی به حقوق صاحبان سهام (اهرم مالی)
نسبت بدهی به مجموع داراییها
دفعات پوشش هزینه مالی
نسبت پوشش نقدی
نسبت پوشش نقدی آتی
د) مدل ورشکستگی آلتمن

4د .3تحلیل نسبتهای مالی

درجه نقد شوندگی و توانایی پرداخت تعهدات:
نسبتهای سودآوری:
نسبتهای فعالیت:
نسبتهای اهرمی:
مدل ورشکستگی آلتمن:

6د یافتههای حاصل از حسابرسی داخلی
3د .6نقاط قوت

در این قسمت عمده نقاط قوت مربوط به محیط کسبوکار ،سیستم کنترلهای داخلی و کنترل ریسکهای عمده ارائه میگردد.
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7د .6نقاط ضعف

تعداد نقاط ضعف و نارساییهایی که بر اساس رسیدگیهای این واحد یافت شده ،شامل  ...مورد است که بر اساس رتبـهبنـدی
ریسک و کارایی آنها به شرح زیر قابلتفکیک میباشد .شرح نقاط ضعف مزبور به همراه پیشنهادات اصـالحی در بنـد  3ایـن

گزارش بهتفصیل ذکر گردیده است.
مجموع
کارایی
ریسک متوسط
ریسک باال
شرح
تعداد یافتهها و پیشنهادات مربوطه

1د.6پیگیری رفع نقاط ضعف

در این قسمت با توجه به تاریخ اجرای نقاط ضعف که طبق بند  3ذیل توسط شرکت  /قسمت تحـت رسـیدگی ارائـه گردیـده،
تاریخ احتمالی جهت رسیدگی مجدد و ارائه گزارش در خصوص رفع نقاط ضعف ذکر میگردد.
2د جدول خالصه نقاط ضعف
ردیف

نوع ریسک

مشاهدات

پیامدها

پیشنهادات

رتبه یافتهها

مسئول انجام کار

تاریخ اجرا

مسئول
پیگیری

یافتههای حاصل از رسیدگیهای صورتگرفته در سه گروه به شرح زیر طبقهبندی میگردد:
( )8ریسک باال :یافتههایی که نقصان جدی در سیستم کنترلهای داخلی را آشکار میسازد .شایان ذکر است این گروه از یافتهها بهصورت بالقوه قابلیت بروز خسارت در شـرکت را
دارا میباشند.
( )6ریسک متوسط :یافته هایی که ضعف بالقوه یا بالفعل در سیستم کنترلهای داخلی را آشکار میسازد .بهعبارتدیگر برخی از نواحی ریسکدار شرکت به صورت مناسبی پوشـش
داده نشدهاند و از اینرو میتوانند تأثیرات مخربی بر روی سالمت عملکرد شرکت داشته باشند.
( )9کارایی :یافتههایی که کارایی سیستم موجود را افزایش میدهند .بهعبارتدیگر ،در این گروه از یافتهها ریسکی در نیل به اهـداف تعیـین شـده (اثـر بخشـی سیسـتم) مشـاهده
نمیگردد ،ولیکن یافتهها بر افزایش درجه کارایی منابع انسانی و مالی ،تجهیزات و غیره داللت دارد.
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1د رتبهبندی ریسک نهایی شرکت /قسمت تحت رسیدگی
با توجه به ارزیابی کلی ریسک (نام شرکت و یا قسمت مورد رسیدگی) ،به نظر این واحد عملکرد سیستم کنترلهـای داخلـی و
مدیریت ریسک عموماً رضایتبخش میباشد.
درجه ریسک کلی سیستم کنترلهای داخلی و
مدیریت ریسک
ریسک اعتباری
ریسک بازار
ریسک حسابداری
ریسک عملیاتی
ریسک فنآوری اطالعات
ریسک تجاری
ریسک قانونی و مالیاتی
ریسک منابع انسانی
رعایت
رتبهبندی نهایی ریسک در شرکت یا قسمت تحت رسیدگی

مالحظات
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9د شرح نقاط ضعف و پیشنهادات
یافتههای این واحد در سه گروه به شرح زیر ارائه میگردد:
3د .9نقاط ضعف با ریسک باال

عنوان یافته
دستورالعمل مرجع:

رتبهبندی:
ریسک متوسط

مشاهدات:

نوع ریسک:

پیامد:
پیشنهاد واحد:

مسئول انجام کار:
امضا:
تاریخ اجرا:

نظر مدیریت:
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7د .9نقاط ضعف با ریسک متوسط

عنوان یافته
دستورالعمل مرجع:

رتبهبندی:
ریسک متوسط

مشاهدات:

نوع ریسک:

پیامد:

پیشنهاد واحد:

مسئول انجام کار:
امضا:
تاریخ اجرا:

نظر مدیریت:

1د.9یافتههای مربوط به افزایش کارایی

عنوان یافته
دستورالعمل مرجع:

رتبهبندی:
ریسک متوسط

مشاهدات:
نوع ریسک:
پیامد:
پیشنهاد واحد:

مسئول انجام کار:
امضا:
تاریخ اجرا:

نظر مدیریت:
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پیوست ()34
محتویات پرونده حسابرسی داخلی
پرونده حسابرسی داخلی دارای قسمتهای مختلف میباشد که از  Aتا  Rنامگذاری میگردد و مستندات مربوطه میبایست به
شرح زیر در این پرونده بایگانی گردد.
عطف

A

B

C

D

E

محتویات
عنوان قسمت
ـ گزارش حسابرسی داخلی امضاشده
ـ نظرات مدیریت واحد حسابرسی شده در خصوص یافتههای حاصل از گزارش
حسابرس داخلی
گزارشهای
ـ پیشنویس گزارش حسابرس داخلی کنتـرلشـده توسـط سرپرسـت و مـدیر
حسابرسی داخلی
ـ تاریخچه و اهم فعالیتهای شرکت
ـ اساسنامه شرکت
ـ اظهارنامه ثبت شرکت ،گواهی بهرهبرداری ،کارت بازرگانی و آگهی تأسیس
ـ روزنامه رسمی ثبت شرکت و اصالحیههای بعدی در اساسنامه
اطالعات عمومی
ـ نمودار سازمانی
ـ شرح وظایف
ـ نمونه امضاهای مجاز
ـ سایر
ـ کپی کنترلهای داخلی مکتوب شده توسط شرکت
محیط کنترلی ،ریسک و
ـ ارزیابی اولیه ریسک
نکات معوق سرپرست و یا
ـ نکات معوق توسط سرپرست یا مدیر
مدیر تیم حسابرسی
ـ سایر
ـ صورتهای مالی حسابرسی شده برای سه سال گذشته
ـ تحلیل صورتهای مالی برای سه سال گذشته
ـ نامه مدیریت برای سه سال گذشته
صورتهای مالی حسابرسی
ـ گزارش هیئتمدیره به مجمع برای سه سال گذشته
شده و نامه مدیریت
ـ آخرین تراز آزمایشی
ـ بودجه تنظیمشده برای سه سال گذشته
ـ سایر
ـ نامه درخواست اطالعات ارسالشده برای واحد مورد رسیدگی
ـ طرح حسابرسی
ـ خالصه ساعات کارکرد کارکنان تیم حسابرسی
مکاتبات
ـ روگرفت مکاتبات انجامشده با واحد مورد رسیدگی
ـ سایر
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F

داراییهای ثابت مشهود

G

حسابهای فیمابین با
شرکتهای گروه

H

سرمایهگذاریها

I

داراییهای نامشهود

J

موجودیها و پروژههای در
جریان ساخت

K

حسابهای دریافتنی و
پیشپرداختها

L

موجودی نقد و بانک

M

حقوق صاحبان سهام

ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی داراییهای ثابت
ـ آییننامه تفکیک هزینههای جاری از سرمایهای
ـ آییننامه معامالت
ـ صورت ریز داراییهای ثابت
ـ چرخه دارایی ثابت (تحصیل ،نگهداری ،برکناری و فروش داراییهای ثابت)
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی شرکتهای گروه
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی سرمایهگذاریها
ـ لیست شرکتهای فرعی
ـ لیست شرکتهای وابسته
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی دارایی نامشهود
ـ صورت ریز دارایی نامشهود
ـ برنامه حسابرسی
ـ یافتههای حسابرسی
ـ کاربرگ اصلی موجودیها و پروژههای در جریان ساخت
ـ آییننامه خرید
ـ چرخه موجودی کاال
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی بدهکاران
ـ تجزیه سنی بدهکاران
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی نقد و بانک
ـ آییننامه تنخواه
ـ چرخه نقد و بانک
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی حقوق صاحبان سهام
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N

O

Q

R

ـ صورت ریز سهامداران
ـ صورت ریز اعضای هیئتمدیره
ـ صورتجلسات مجمع عمومی ساالنه صاحبان سهام برای سه سال گذشته
ـ صورتجلسات هیئتمدیره برای سه سال گذشته
ـ برنامه حسابرسی
اوراق قرضه و تسهیالت
ـ یافتههای حسابرسی
مالی
ـ کاربرگ اصلی اوراق قرضه و تسهیالت مالی دریافتی
ـ برنامه حسابرسی
حسابهای پرداختنی و پیش
ـ خالصه یافتهها
دریافتها
ـ کاربرگ اصلی بستانکاران
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی مالیات
ـ لیست دفاتر قانونی
مالیات
ـ چکلیست دفاتر قانونی
ـ گزارشهای فصلی خریدوفروش
ـ اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده
ـ برنامه حسابرسی
ـ خالصه یافتهها
ـ کاربرگ اصلی سود و زیان
حسابهای سود و زیانی
ـ کاربرگ بهای تمامشده کاالی فروش رفته و خدمات ارائهشده
ـ آییننامه استخدامی کارکنان
ـ آییننامه وام ،پاداش و کارکنان
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پیوست ()33
نام صاحبکار:

سال مالی:

تجدیدنظرشده توسط:
تاریخ:

واحد حسابرسی داخلی شرکت ...
جدول نمره دهی و ارزیابی ریسک

تکمیلشده شده توسط:
تاریخ:

عطف

8ـ8
6ـ8
9ـ8
4ـ8
2ـ8
1ـ8
8ـ6
6ـ6
9ـ6
4ـ6
8ـ9
6ـ9
9ـ9
4ـ9
8ـ4

سؤال

سطح اهمیت فعالیت برای شرکت به چه میزان است؟
سطح ریسک با توجه به درجه بلوغ فعالیت به چه میـزان
است؟
فعالیت تا چه اندازه به تقلب حساسیت دارد؟
در صورت بروز اشتباههای عملیاتی ،آیا فعالیت در معر
نوسانات بازار مالی است؟

توضیحات

نمره اختصاصیافته
توسط حسابرس

حداکثر
ریسک
4
4
4
9

بهطور ذاتی فعالیت تـا چـه انـدازه بـه ریسـک اعتبـاری
حساسیت دارد؟
به طور ذاتی فعالیت تا چه اندازه به ریسک بازار حساسیت
دارد؟
دستورالعملها یا روشهای انجام عملیات تـا چـه انـدازه
کامل است؟
کیفیت دستورالعملها یا روشها تـا چـه انـدازه مطلـوب
است؟
وضعیت تفکیک وظایف چگونه است؟

4

بهکارگیری اصل نظارت در این فعالیت چگونه است؟

4

فرآیندهای فعالیت تا چه اندازه استاندارد است؟
سطح اتوماسیون در این فعالیت تـا چـه انـدازه پیشـرفته
است؟
آیا طرح تداوم فعالیت بهصورت مطلـوب تـدوین گردیـده
است؟
میزان دسترسی هر بخش به سیستمهای عملیاتی تا چـه
اندازه تحت کنترل میباشد؟
آخرین بررسی این فعالیت توسط واحد حسابرسی داخلـی
چه زمانی بوده است؟

4
4
4
4

4
4
4
4
4
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6ـ4

فعالیت در آخرین رسیدگی انجامشـده توسـط حسابرسـی
داخلی در چه رتبهای قرارگرفته است؟

3

9ـ4

پیگیری و اجرای پیشنهادات ارائه شده توسط حسابرسـان
(داخلی و مستقل) تا چه اندازه مطلوب بوده است؟

4

4ـ4
8ـ2
6ـ2
9ـ2
8ـ1

آخرین بررسی مراجـع قـانونی در خصـوص فعالیـت چـه
زمانی بوده است؟
سطح تخصص کارکنان موردنیاز برای این فعالیت چقـدر
مهم است؟
میزان گردش نیروی انسانی چقدراست؟
آیا سطح (تعداد) نیـروی انسـانی بـرای فعالیـت مناسـب
است؟
سیستم مورداستفاده تا چه اندازه قابلاتکا است؟

4
4
4
4
4

6ـ1

آیا سیستم کنـونی بـهتـازگی بـه کـار گرفتـهشـده و آیـا
برنامهای برای جایگزینی این سیستم وجود دارد؟

4

9ـ1

طرح مدیریت بحران تـا چـه انـدازه بـهصـورت مطلـوب
تدوین گردیده است؟

4

8ـ3

درجه تکرارپذیری و اهمیت رویدادهای نامطلوب بـه چـه
میزان بوده است؟

4

6ـ3

روشهای مغایرتگیری تا چه اندازه کارا و کافی هستند؟

4

8ـ 1

فعالیت تا چه انـدازه بـه ریسـک عـدمرعایـت قـوانین و
مقررات حساسیت دارد؟

4
839

