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 و نجمه رمضانی)کارشناس ارشدحسابداری، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند(

مقدمه
بررســی اجمالی گزارش های عمومی منتشرشــده ناشــران بورسی و 
فرابورســی بــا عنوان »افشــای مشــخصات کمیته حسابرســی و واحد 
حسابرسی داخلی« در سامانه کدال، نشان می دهد به استثنای برخی 
از بانک هــا و هلدینــگ های بزرگ، اغلب واحدهای حسابرســی داخلی 
ناشــران بورســی دارای کارکنان محدود هســتند و مصــداق واحدهای 
حسابرســی داخلــی کوچک تلقی می گردند. لذا قدر مســلم در رعایت 
اســتانداردهای حسابرســی داخلی با مشــکالت و چالش هایی روبه رو 
هســتند. لذا در این گزارش به رهنمودهای عملی انجمن حسابرسان 
داخلی برای کمک به واحدهای حسابرسی داخلی کوچک برای رعایت 

استانداردهای حسابرسی داخلی، پرداخته می شود.
چارچــوب بین المللــی اجــرای حرفــه ایIPPF( ،2( و اســتانداردهای 
آن،  زیرمجموعــه  داخلــی  حسابرســی  حرفــه ای  اجــرای  بین المللــی 
دســتورالعمل و راهنمــای کاری را بــرای رئیــس حسابرســی داخلــی و 
مدیــران حسابرســی داخلــی فراهــم آورده اســت که با اســتفاده از آن، 
قادرخواهند بود فعالیت حسابرســی داخلی را ارزیابی و از اثربخشــی 

آن اطمینان حاصل نمایند.
اســتانداردهای یادشــده همچنین مبنایــی برای ارزیابی اثربخشــی 
فعالیت های حسابرســی داخلــی برای ذینفعان حسابرســی نیز فراهم 
می آورنــد. ایــن اســتانداردها قابل اجــرا در کلیــه بخش هــا و واحدهای 
حسابرسی داخلی فارغ از اندازه، سطح دسترسی به منابع، پیچیدگی 

کار و یا هدف و دامنه رسیدگی می باشند.
راهنمای فعالیت ارائه شده در این »رهنمود عملی« با ارائه تعریف 
کاربــردی از اصطالح حسابرســی واحدهــای اقتصادی کوچــک به ذکر 
چالش هــای پیــش روی رئیــس حسابرســی داخلی )مدیر حسابرســی 
داخلــی( و مدیریــت حسابرســی در اجــرای فرآیند حسابرســی داخلی 
واحدهــای اقتصــادی کوچــک در مطابقت بــا اســتانداردها پرداخته و 
بــا ارائه پیشــنهادهایی برای مواجه شــدن با ایــن چالش ها به بحث و 

بررسی منافع استفاده از استانداردها می پردازد.
بســیاری از چالش هــای بررسی شــده در ایــن راهنمــا تنهــا مختــص 
حسابرســی واحدهــای اقتصــادی کوچــک نبــوده و ممکــن اســت در 
حسابرســی واحدهــای تجــاری بزرگ تــر نیــز بــا خیلــی از آن هــا مواجــه 
شــویم. بااین وجــود مواجهــه با چنیــن چالش هایی در اجــرای فرآیند 
حسابرســی واحدهای اقتصادی کوچک بیشــتر رخ می دهد و غلبه بر 

آن ها در چنین واحدهایی دشوارتر است.
اقتصــادی کوچــک  رئیــس حسابرســی داخلــی واحدهــای  اگرچــه 
مسئولیت کسب اطمینان از اجرای کلیه استانداردها را بر عهده  دارد، 
درجــه چالش هــای پیــش روی وی در اجــرای فعالیت هــای واحدهای 
مختلــف حسابرســی بــا ایــن اســتانداردها- در واحدهــای اقتصــادی 
کوچــک- ممکــن اســت متفاوت باشــد. جــدول ارائه شــده در بخش 
مقدمه تصویری خالصه از انواع و درجه چالش هایی که ممکن است 
رئیس حسابرســی داخلی در اجرای اســتاندارد با آن ها مواجه شــود را 
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ترسیم نموده است. این جدول بر مبنای بحث و گفتگوهای غیررسمی 
انجام شــده با گروه های حسابرســی واحدهای اقتصادی کوچک و نیز 
 )IIA( مذاکــره بــا اعضــای کمیتــه انجمــن حسابرســان داخلــی آمریــکا
تهیه شده است. اگرچه تطابق با استانداردها ممکن است باعث بروز 
چالش هایی شــود اما مطابقت با آن ها بهبود استراتژی های اجرای کار 
و برنامه ریــزی بهتــر را نیــز امکان پذیر می ســازند. این اســتانداردها بر 
مبنای اصول مشــخص تهیه شده و برای واحدهای حسابرسی داخلی 
کلیــه ســازمان ها با هرانــدازه ای قابل اجرا می باشــد. مدیر حسابرســی 
یک واحد اقتصادی کوچک باید میزان عدم تطابق با هر اســتاندارد را 
به منظور ارزیابی فاصله واقعی موجود میان فعالیت صورت گرفته و 

استاندارد مزبور به اجرای این فعالیت ها را مشخص کند.
به محــض شناســایی تمایزها، رئیس حسابرســی داخلی موظف به 
طراحی برنامه ای در راســتای تطابق کامل با اســتانداردهای ارائه شده 

در این راهنما و سایر دستورالعمل های IPPE می باشد.
ترکیــب فاکتورهــای اصلــی اســتانداردها بــا چشــم انداز، مأموریت، 
اهــداف و نیــز منشــور حسابرســی داخلــی توســط رئیس حسابرســی 
داخلی از اهمیت باالیی برخوردار است. عالوه بر آن رئیس حسابرسی 
داخلــی موظــف به ارائــه تعاریــف شــفاف از چشــم انداز، مأموریت و 
اهــداف اصلی حسابرســی داخلی به اســتفاده کنندگان اصلی خدمات 

حسابرسی داخلی )به ویژه ذینفعان شرکت( می باشد.

وضعیت اخیر جهانی رعایت استانداردهای حسابرسی داخلی
به منظــور تشــریح چالش هــای رعایــت اســتانداردهای حسابرســی 
داخلــی در واحدهــای اقتصــادی کوچــک، در ابتــدا وضعیــت جهانــی 
رعایــت اســتانداردهای حسابرســی داخلــی ارائــه می گــردد. بــرای ایــن 
منظور بر اســاس تحقیــق بین المللی با عنوان »پیکــره عمومی دانش 
اســتانداردهای  اجــرای  وضعیــت   ،2015 ســال   »CBOK3 همــان  یــا 

حسابرسی داخلی به شرح زیر گزارش شده است:
اســتانداردهای  از  اســتفاده  میــزان  کــه  می دهــد  نشــان   CBOK 
حسابرســی داخلــی به صورت جهانی افزایش یافته اســت. پاســخ های 
روسای حسابرسی داخلی در پروژه تحقیقاتی CBOK، سال های 2010 

و 2015 به شرح زیر ارائه می گردد:
• در ســال 2015، 54 درصد از روســای حسابرســی داخلی نشــان 

داده اند که از همه استانداردها استفاده می کنند
درحالی کــه در ســال 2010 میزان بهره گیری از همه اســتانداردها به 
میزان 46 درصد بوده است یعنی میزان به کارگیری کلیه استانداردهای 

حسابرسی داخلی به میزان 8 درصد بهبودیافته است.
• در ســال 2015، 35 درصد از روســای حسابرســی داخلی نشــان 
داده انــد کــه از بخشــی اســتانداردها اســتفاده می کننــد درحالی که در 
سال 2010 میزان بهره گیری از بخشی استانداردها به میزان 40 درصد 
بــوده اســت. به عبارتی همان گونــه که دربند قبلی ارائه شــده، حرکت 

به سوی استفاده از همه استانداردها روبه بهبود بوده است.
• در ســال 2015، 11 درصــد از روســای حسابرســی داخلــی نشــان 
داده انــد کــه از هیچ  یک از اســتانداردها اســتفاده نمی کنند درحالی که 
در ســال 2010 ایــن میــزان 14 درصــد بــوده اســت یعنــی میــزان عــدم 
به کارگیری کلیه اســتانداردهای حسابرســی داخلی به میزان 3 درصد 

بهبودیافته است.
شایان ذکر است تعداد مشارکت کنندگان سال 2010، 2.975 نفر و 

در سال 2015، 2.478 نفر بوده است.
بر اساس گزارش تحقیقی CBOK، میزان به کارگیری استانداردهای 
حسابرسی داخلی در مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده است. جدول 
شــماره )1( میزان آن را به تصویر می کشــاند )تعداد مشــارکت کننده: 

12.380 نفر می باشد.(:

مقدمه رهنمود عملی
IIA مفتخر به ارائه این »رهنمود عملی« برای کمک به بهبود اجرای 
فرآینــد حسابرســی داخلــی واحدهــای اقتصــادی کوچــک در راســتای 
تطابــق بــا اســتانداردهای بین المللــی فعالیــت حرفــه ای حسابرســی 

داخلی )استانداردها( می باشد.
گســتردگی و تنــوع دامنــه فعالیت مشــاغل امــروزی نیــاز روزافزون 
بــه یــک رهنمــود مختصــر کــه- صرف نظــر از نــوع صنعــت، تخصص 
حسابرسی و یا بخش های مختلف آن- به راحتی قابل انطباق و رعایت 
باشــد را ســبب شــده اســت. چارچــوب بین المللــی اجــرای حرفــه ای، 
)IIA IPPF، نســخه ســال 2013( اقــدام بــه ارائــه رهنمودهــای عملی 
در قالــب »اســتانداردها«، »مشــاوره های عملــی«، »رهنمــود عملــی« 

مناطق جغرافیایی

درصد رعایت استانداردهای 
بین المللی حسابرسی داخلی

رعایت 
کامل

رعایت 
بخشی از 
استاندارد

عدم 
رعایت

68248آمریکای شمالی

60328اروپا و آسیای مرکزی

58384جنوب صحرای آفریقا

49438خاورمیانه و شمال آفریقا

393724جنوب آسیا

414712آمریکای التین و کارائیب

404119شرق آسیا و اقیانوسیه

543511متوسط جهانی

جدول شماره )1(

گستردگی و 
تنوع دامنه 
فعالیت 
مشاغل 
امروزی نیاز 
روزافزون به 
یک رهنمود 
مختصر که- 
صرف نظر از 
نوع صنعت، 
تخصص 
حسابرسی و 
یا بخش های 
مختلف آن- 
به راحتی 
قابل انطباق 
و رعایت 
باشد را 
سبب شده 
است
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و »مقــاالت خــاص« نمــوده اســت. رهنمودهــای ارائه شــده توســط 
IPPF بــه دودســته رهنمودهای اجبــاری و رهنمودهای مــورد توصیه 
اکید طبقه بندی شــده اســت. رهنمــود حاضر جــزو رهنمودهای مورد 
توصیه اکید برای اســتفاده در حسابرســی داخلی واحدهای اقتصادی 
کوچــک می باشــد. ایــن رهنمــود شــامل مثال هــای مخصــوص همراه 
بــا ارائــه شــیوه های پیشــرو، درزمینــه فعالیت های رئیس حسابرســی 
داخلی و مدیران حسابرســی واحدهای اقتصادی کوچک، در رابطه با 

به کارگیری بهترین رویکردها در اجرای استانداردها می باشد.
اطالعات مربوط به این رهنمود به صورت زیر ارائه شده است:

فعالیت هــای حسابرســی داخلــی واحدهای اقتصــادی کوچک باید 
با کلیه اســتانداردهای IIA مطابقت داشــته باشد.خالصه چالش های 
رعایــت اســتانداردهای حسابرســی داخلی به شــرح جدول ســه ارائه 

شده است:

تعریف حسابرسی داخلی واحدهای اقتصادی کوچک
کارمنــدان حسابرســی داخلــی در سرتاســر جهــان از دیدگاه هــای 
متعــددی در رابطــه با معیارهــای تلقی فعالیت حسابرســی یک واحد 
تجــاری به عنــوان فعالیــت حسابرســی واحدهــای اقتصــادی کوچــک 
برخوردارنــد. ایــن ضوابــط و معیارهــا تحــت تأثیــر ویژگــی هــای واحد 
حسابرســی داخلــی نظیــر نقش و هــدف، میــزان بلوغ حرفه، کشــور، 
فرهنــگ، ماهیــت و طبیعــت جهانــی و یــا محلــی کــه ســازمان در آن 

مشغول فعالیت است، می باشد.
اکثــر  در  )مشــترک(  متــداول  عوامــل  برخــی  رهنمــود  ایــن  در 
فعالیت های حسابرسی به عنوان اجزایی برای طبقه بندی یک فعالیت 
حسابرسی به عنوان حسابرسی واحد اقتصادی کوچک در نظر گرفته 
شــدند. به طورمعمول، یک واحد حسابرســی به شرطی کوچک تلقی 

می شود که یک یا چند مورد از شرایط زیر را دارا باشد:
1- حداکثــر تعداد کارکنان واحد حسابرســی داخلی بین یک تا پنج 

نفر باشد؛
2- کار مفیــد حسابرســی داخلــی کمتــر از 7500 ســاعت در ســال 

باشد یا
برون ســپاری  یــا  و  داخلــی  منابــع  از  محــدودی  ســطح  از   -3

استفاده شده باشد.
کوچــک بــودن به معنــی بیهوده یا بــی ارزش بودن کار نیســت. در 
بســیاری از مواقــع اجــرای حسابرســی داخلــی واحدهــای اقتصــادی 
کوچک، به طرز مناسبی مطابق با اندازه و ریسک های مرتبط با صنعتی 
که شــرکت مورد رســیدگی در حال فعالیت در آن اســت برنامه ریزی و 
انجــام می گیرد. به هرحال، واحدهای حسابرســی واحدهای اقتصادی 
کوچــک ممکن اســت بــا چالش هایی مواجه شــود که در حسابرســی 
واحدهای بزرگ تر با مقیاس های اقتصادی گســترده تر به طورمعمول 

رخ نمی دهد.

اقتصــادی  واحدهــای  روی حسابرســی  پیــش  کلیــدی  چالش هــای 
IIA کوچک در رعایت استانداردهای

کفایت منابع
منابــع محــدود، توانایــی اجــرای فعالیت هــای حسابرســی داخلــی 
واحدهای کوچک در انطباق با بســیاری از اســتانداردهای IIA را تحت 
تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال مطابقت با استاندارد »برنامه بهبود 
و تضمیــن کیفیــت« نیازمند ارزیابــی داخلــی دوره ای و ارزیابی خارجی 
حداقــل هــر پنــج ســال یک بــار برنامه هــا و دســتورالعمل های واحــد 
حسابرســی داخلی می باشد که ممکن است دستیابی به این مهم به 
علــت ناتوانــی واحد حسابرســی داخلی و به طورکلی شــرکت در تأمین 
وجوه مرتبط با هزینه اجرای ارزیابی ها و رســیدگی های برون ســازمانی 
دشــوار باشــد. به عالوه، ســرمایه گذاری های عمده، نوآوری )تغییر( و 
یا مکانیزه کردن فعالیت حسابرســی ممکن اســت در بودجه مصوب 

استانداردهای 
IIAتعریف هر استاندارد

چالش ها
محتمل ترین چالش های پیش روی 

فعالیت های حسابرسی داخلی واحدهای 
IIA اقتصادی کوچک در رعایت استانداردهای

رهنمودهای پیشنهادی برای رعایت رهنمود
IIA استانداردهای

جدول شماره )2(

رهنمود 
حاضر جزو 

رهنمودهای 
مورد توصیه 

اکید برای 
استفاده در 
حسابرسی 

داخلی 
واحدهای 
اقتصادی 

کوچک 
می باشد

عنوان استاندارداستاندارد
درجه چالش 
پیش رو

پایینهدف، اختیار و مسئولیت1000

باالاستقالل و بی طرفی )واقع بینی(1100

متوسطتبحر، خبرگی و مراقبت حرفه ای1200

باالبرنامه بهبود و تضمین کیفیت1300

باالمدیریت واحد حسابرسی داخلی2000

متوسطماهیت کار2100

باالبرنامه ریزی کار2200

باالاجرای کار2300

متوسطاطالع رسانی نتایج2400

متوسطپایش پیشرفت2500

متوسطاطالع رسانی در زمینه پذیرش ریسک ها2600

جدول شماره )3(
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چنین شــرکت هایی تعریف نشــده باشــد. به همین منظور در ادامه، 
پیشــنهادهایی بــرای تســهیل کار رئیس حسابرســی داخلــی در ایجاد 
تطابــق میان فعالیت حسابرســی داخلی واحدهــای اقتصادی کوچک 
با مفاد استانداردهای موجود، علی رغم وجود محدودیت های بالقوه 

ارائه شده است.

کارشناســان  یــا  و  )باکیفیــت(  شــرایط  واجــد  کارکنــان  نگهداشــت 
متخصص

واحدهــای اقتصــادی کوچک ممکن اســت با مشــکالتی در جذب، 
اســتخدام و یــا عقــد قــرارداد بــا کارشناســان حرفــه ای مواجه باشــند 
)به عنوان مثــال، بــه خدمــت گرفتــن متخصصــان اجــرای حسابرســی 
واحدهایی که با مخاطرات و ریسک های پیچیده و خاص مواجه اند( 
برای مثال تأمین کارکنان کافی برای حسابرســی شــرکت های با فّناوری 

پیشــرفته و یا صنایع تخصصی با مشــکالتی مواجه است به ویژه 
هنگامی کــه محدودیت های بودجه ای در اســتخدام چنین 

کارکنانی وجود داشــته و یا متخصصین واجد شــرایط 
شــرکت  در  حسابرســی،  رســیدگی های  چنیــن 

حسابرســی  رئیــس  بــرای  ندارنــد.  وجــود 
داخلی و مدیر حسابرســی، استخدام 

و نگهداشــت کارکنــان بامهــارت 
متخصصانــی  چنیــن  یــا  و 
چراکــه  اســت  حیاتــی  امــری 

بــه  مربــوط  فعالیت هــای 
 حسابرســی واحدهــای کوچــک معموال 

بــا کمبــود سلســله مراتب کارکنــان مدیریتــی 
و بســته های پــاداش جبــران خدمــات جــذاب در 

مقایسه با حسابرسی شرکت های بزرگ تر مواجه است. 
متقابــال حسابرســی واحدهای اقتصادی کوچک ممکن اســت 

بــرای آن دســته حسابرســان باتجربــه ای کــه عالقه مند به داشــتن 
موقعیت های کار با سلســله مراتب محدودتر و یا انجام فعالیت هایی 
با امکان برقراری ارتباط مســتقیم بیشــتر با گروه حسابرســی هستند، 

جذاب تر باشد.

استقالل
فعالیت هــای مربــوط بــه  حسابرســی داخلــی واحدهــای اقتصادی 
کوچــک، ممکن اســت بــا چالش هایــی در زمینه اســتقالل و بی طرفی 
)واقع بینــی( ناشــی از ســاختار گزارشــگری واحــد حسابرســی داخلــی، 
جدیــد التاســیس بــودن واحــد حسابرســی داخلــی، رابطــه نزدیک تر 
حسابرســان داخلی با مدیریت، ســاختار حاکمیت شــرکتی ضعیف تر 
و وجود مســئولیت های افزون بر فعالیت اصلی حسابرسی داخلی در 

شرکت، مواجه باشد.

راهنمای به کارگیری و اجرای استانداردها
رعایت استاندارد 1000، هدف، اختیار و مسئولیت

استاندارد:
هدف، اختیار و مسئولیت واحد حسابرسی داخلی باید در انطباق 
بــا تعریــف حسابرســی داخلــی، آیین رفتــار حرفــه ای و اســتانداردها، 
در منشــور حسابرســی داخلــی تعییــن شــود. مدیــر )رئیــس( واحــد 
حسابرســی داخلــی بایــد به طور ادواری منشــور حسابرســی داخلی را 
بازنگــری و آن را بــرای تصویــب، بــه مدیران ارشــد و هیأت مدیــره ارائه 

کند.
چالش پیش رو در مورد این استاندارد:

پاییندرجه چالش

واحــد  گســتردگی  و  به انــدازه  اســتاندارد  ایــن  بــا  مطابقــت 
حسابرســی وابســته نبوده و به عنوان چالش خاصی پیش 
روی فعالیت های حسابرســی واحدهــای کوچک تلقی 

نمی شود.
رهنمود:

رئیس حسابرســی داخلــی موظف 
است در رابطه با نیاز شرکت به 
منشــور حسابرســی داخلــی 
مدیریــت  و  هیأت مدیــره  بــا 
مربوطــه بحــث و گفت وگــو کــرده 
و اهــداف منشــور حسابرســی داخلــی 
را  ســازمان  بــرای  آن  به روزرســانی  فوایــد  و 
به صورت کامل برای ایشان تشریح و تبیین نماید. 
ترکیــب الزامــات اســتانداردها با چشــم انداز فعالیت ها، 
رئیــس  بــرای  داخلــی  منشــور حسابرســی  نیــز  و  مأموریــت 
حسابرســی داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. عالوه بر آن، 
تشــریح چشــم انداز فعالیت ها، مأموریت حرفه حسابرســی داخلی و 
منشــور این حرفه برای مدیریت و ســایر استفاده کنندگان از خدمات 
حرفــه حسابرســی داخلی بســیار بااهمیت اســت. رئیس حسابرســی 
داخلــی بایــد به صــورت دوره ای )به عنوان مثــال به صــورت ســالیانه( 
محتوای سیاست ها و رویه های منشور حسابرسی داخلی را به منظور 
اطمینان از متناسب بودن سازوکارهای موجود و توانایی فعالیت های 
طبقه بندی شــده در آن بــر ایجــاد ارزش افــزوده بــرای ســازمان، مورد 
بازبینــی و ارزیابــی قــرار دهد. ایــن بازبینی باید با همکاری و مشــارکت 
هیأت مدیــره و مدیریــت ارشــد انجــام گیــرد. الزم اســت هیأت مدیــره 
شــرکت منشــور مزبور را به صورت ســالیانه مــورد بازبینــی و تصویب 
قرار دهد. رئیس حسابرسی داخلی باید نسبت به مستندسازی کلیه 
مذاکــرات صــورت گرفته بــا اعضــای هیأت مدیره و مدیریت ارشــد در 

هدف، اختیار 
و مسئولیت 
واحد 
حسابرسی 
داخلی باید 
در انطباق 
با تعریف 
حسابرسی 
داخلی، 
آیین رفتار 
حرفه ای و 
استانداردها، 
در منشور 
حسابرسی 
داخلی تعیین 
شود
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ارتباط با منشور فعالیت ها، سیاست ها و رویه ها اقدام نماید.
رعایت استاندارد 1100، استقالل و بی طرفی )واقع بینی(

استاندارد:
واحد حسابرســی داخلی باید مستقل باشــد و حسابرسان داخلی 

باید در انجام کارهای خود، بی طرف )واقع بین( باشند.
چالش پیش رو در مورد این استاندارد

باالدرجه چالش

ســازمانی  ســاختار  و  گزارشــگری  ســطوح  بــه  مربــوط  مشــکالت 
تنهــا مختــص کار حسابرســی واحدهــای اقتصــادی کوچــک نیســت، 
پروژه هــای  حسابرســان  بی طرفــی  و  فــردی  اســتقالل  بااین وجــود 
حسابرسی کوچک تر، به ویژه در سازمان هایی با اندازه کوچک ممکن 
اســت به علت ارجاع هم زمان مسئولیت های عملیاتی به  حسابرسان 

داخلــی بــرای انجــام فعالیت های دیگــری نظیر مدیریــت مدارک 
ارائــه گزارش هــا، فعالیت هــای رعایــت،  یــا  و  و مســتندات 

مســئولیت تأمین امنیت فــن آوری اطالعات، ارتباطات 
بــا ســرمایه گذاران، مدیریــت ریســک و یا ســایر 

فعالیت های مالی و حسابداری با مشکالت 
جدی تری مواجه باشــد. عالوه بر آن، 

ســازمان های  در  حسابرســان 
روابــط  عمومــا  کوچــک 
نزدیک تری را با ســایر اعضای 

تیــم مدیریت، برقرار می نمایند که 
ممکن اســت این تصور را ایجاد کند که 

تضاد منافعی وجود دارد. ساختار گزارشگری 
می توانــد  نیــز  مختلــف  بخش هــای  ســازمانی 

وابســته بــه ماهیــت روابــط گزارشــگری موجــود، باعث 
تخریــب اســتقالل و بی طرفــی شــود. به عنوان مثــال، رئیــس 

حسابرســی داخلی ممکن اســت گزارش عملکرد خود را مســتقیما 
بــه هیأت مدیره و یا یکی از اعضــای تیم مدیریت اجرایی ارائه نداده و 
به فردی گزارش بدهد که دریکی از محدوده های موردحسابرسی وی 
مشــغول به کار می باشــد و یا مســئولیت آن را بر عهده  دارد و همین 

موضوع بی طرفی و استقالل وی را خدشه دار نماید.
رهنمود:

برقراری ارتباط مؤثر با هیأت مدیره و مدیریت ارشد در باب اهمیت 
حفظ استقالل و بی طرفی حسابرسان از الزامات این بخش می باشد. 
مشــکالت موجــود در حسابرســی بخش هایــی که حسابرســان در آن 
بخش ها عهده دار مســئولیت های عملیاتی دیگری به جز حسابرســی 

هستند، باید به صورت کامل تشریح شود.
رئیــس حسابرســی داخلی بایــد جایگزین های متنوع و مناســبی در 
بــاب چگونگی حسابرســی چنیــن بخش هایی نظیر اســتفاده از منابع 

خارجــی )برون ســپاری( ارائه کند. به عنوان مثال در صــورت در اختیار 
داشتن منابع کافی در اجرای حسابرسی داخلی، باید تنها آن دسته از 
حسابرســانی که به صورت مســتقیم در آن بخش عملیاتی مسئولیتی 
بــر عهــده ندارنــد و یــا یــک تأمین کننده خدمــات حسابرســی خارجی 
اجــرای عملیــات حسابرســی آن بخــش را بر عهــده بگیــرد و نتایج کار 
نیــز باید به رئیس حسابرســی داخلی و یکی دیگــر از اعضای مدیریتی 
مســتقل نسبت به آن بخش گزارش شود. چنانچه این راه کار اجرایی 
نبود، الزم اســت ســایر روش ها و راه کارهای جایگزین حسابرسی وارد 
چرخه ارزیابی ریســک انجام شــده توســط رئیس حسابرســی داخلی 
شــده و تعیین برنامه حسابرسی بر اساس ارزیابی های صورت گرفته 
با هیأت مدیره و مدیریت ارشد به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
درســازمان هایی کــه روابــط کاری نزدیــک یکــی از الزامــات کار تلقی 
می شــود، عملکــرد واحــد حسابرســی داخلــی بایــد بــه لحــاظ ذهنــی 
رئیــس  شــود.  انجــام  بی طرفانــه  و  مســتقل  کامــال  به صــورت 
حسابرســی داخلــی و یــا مدیــر حسابرســی بایــد دامنــه و 
مبانــی تعامــل را جهــت دسترســی کامــل بــه اهــداف 
بــا  شــفاف  کامــال  به صــورت  تعریف شــده 
درمیــان  ارشــد  مدیریــت  و  هیأت مدیــره 
داخلــی  حسابرســی  رئیــس  بگــذارد. 
بــر  بایــد  حسابرســان  ســایر  و 
اهمیت اســتقالل و بی طرفی 
ســطوح  در  حسابرســان 
مختلــف  تعاملــی  یــا  و  ســازمانی 

تأکید نمایند.
به طورکلــی، رئیس حسابرســی داخلی باید 
چالش های مربوط به استقالل و بی طرفی را درست 
به میزان چالش های ناشی از ساختار گزارشگری سازمانی 
بــا هیأت مدیــره و ســطوح مناســب مدیــران ارشــد بــه بحث و 

تبادل نظر بگذارد.
چنیــن مراودات و مکاتباتــی باید به صورت هم زمان بــا برنامه ریزی 
کار و اجرای برنامه حسابرســی و بر اســاس مسائل پیش آمده در این 
خصــوص و یا مــواردی که باید اجرا شــود، صورت گیــرد. درهرصورت 
رئیــس حسابرســی داخلی بایــد برای کســب اطمینــان از این که چنین 
مراوداتی نوعی بهانه جویی و مانع تراشی برای اجرای حسابرسی مؤثر 

تلقی نشوند، جوانب احتیاط را رعایت کند.
هنگام صدور گزارشی که در اجرای فعالیت هایی که در آن استقالل 
و بی طرفــی بــه میــزان رضایــت بخشــی حاصــل نشــده اســت، رئیس 
حسابرسی داخلی موظف است این واقعیت را به همراه دالیل بروز و 

تأثیر آن بر گزارش حسابرسی، افشا کند.
رعایت استاندارد 1200، خبرگی و اعمال مراقبت حرفه ای

استاندارد:

رئیس 
حسابرسی 

داخلی و 
یا مدیر 

حسابرسی 
باید دامنه و 
مبانی تعامل 

را جهت 
دسترسی 

کامل به 
اهداف 

تعریف شده 
به صورت 

کامال شفاف با 
هیأت مدیره 

و مدیریت 
ارشد 

درمیان 
بگذارد
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فعالیت های حسابرســی باید بر اســاس مهارت، تخصص و الزام بر 
مراقبت حرفه ای انجام شود.

چالش پیش رو در مورد این استاندارد

متوسطدرجه چالش

چالش های پیش روی اجرای الزامات این ســری از اســتانداردها در 
حسابرســی واحدهــای اقتصــادی کوچــک بــا منابع محدود کــه واحد 
حسابرســی بــه علــت محدودیت هــای بودجه ای قــادر به اســتخدام 
کارکنــان و یا اســتفاده از خدمات متخصصان برون ســازمانی موردنیاز 
بــرای اجــرای کار و یا قادر به ســرمایه گذاری در آمــوزش کارکنان جهت 

دستیابی به مهارت های مزبور نیست، بیشتر رخ می دهد.
رهنمود:

در زمینــه تــالش برای اجرای تخصصــی فعالیت هــا و انجام آموزش 
بــر  بایــد  واحدهــای حسابرســی کوچــک  مســتمر حرفــه ای در 

اســتقرار افــراد و منابــع واجد شــرایط تأکید شــود. هرچند 
انتظــار مــی رود که بر اجــرای فعالیت های حسابرســی 

نظــارت شــود، لیکــن رئیــس حسابرســی داخلی 
بایــد درصــدد به کارگیــری حسابرســانی بــا 

میــزان کافی از تجربه باشــد که نیازی 
به نظارت و سرپرســتی گسترده 

نداشته باشند.
رئیــس  آن  بــر  عــالوه 

حسابرســی داخلــی بایــد اطمینان 
حاصــل کند کــه حسابرســان بــا تجارب 

بخش هایــی  اجــرای  حــال  در  محدودتــر 
خــود  باتجربــه  متناســب  حسابرســی  فرآینــد  از 

هســتند. به طورکلــی رئیــس حسابرســی داخلــی باید در 
جست وجوی منابعی از تجربه و دانش باشد که تکمیل کننده 

مهارت های موردنیاز برای اجرای مناسب برنامه حسابرسی باشند.
رئیــس حسابرســی داخلــی بایــد در رابطه بــا اســتفاده از کارمندان 
داخلی، کارکنان برون ســازمانی و یا مدلی متشــکل از هر دودسته این 
افــراد کــه به بهترین نحو نیازهای واحد حسابرســی داخلی و ســازمان 
را مرتفــع می ســازند، تصمیم گیــری نمایــد. در شــرکت ممکــن اســت 
فرصت هایــی دال بــر امــکان اســتفاده از ســایر منابــع ســازمانی نیــز 
وجود داشــته باشــد، چنیــن فرصت هایی بــه  حسابرســی داخلی این 
امکان را می دهد که از تالش های کارکنان غیر حسابرســی ســازمان که 
دارای دانــش مرتبــط وبی طرفی کافی در راســتای اجــرای فعالیت های 
خاصی در زمینه حسابرســی هســتند، اســتفاده شــود و کار و فعالیت 
کنــد.  نظــارت  و  هدایــت، سرپرســتی  را  ایشــان  توســط  انجام شــده 
دربســیاری موارد، ماهیت و طبیعت فعالیت هایی که قرار اســت اجرا 
شــود ممکن اســت مبین نیاز به عقد قرارداد با متخصصان داخلی و 

یا برون ســازمانی در راســتای انجام فعالیت مزبور باشد. عالوه بر آن، 
رئیس حسابرسی داخلی ممکن است در نظر داشته باشد که:

•  از یــک فرآینــد )برنامــه( رســمی کــه به خوبــی ســازمان دهی و 
مستندسازی شده است استفاده کند.

• از رهنمودهای هم پیشگان بهره ببرد.
حسابرســی،  برنامه هــای  کتاب هــا،  نظیــر  مرجــع  منابــع  از   •
پرسشنامه های کنترل های داخلی )ICQs(، چارچوب ها و رهنمودهای 

نظارت و سرپرستی، کتابچه های راهنما و ... استفاده کند.
زمانــی کــه منابع آموزش ازنظــر زمانی و مالی بــا محدودیت مواجه 
برنامه هــای  از  آن دســته  از  بایــد  اســت، واحــد حسابرســی داخلــی 
آموزشــی بهره ببرد که به صورت رایگان و یا با صرف هزینه های اندک 
)به عنوان مثــال آمــوزش تحــت وب، آمــوزش محلــی IIA( پاســخگوی 
نیازهای وی هســتند. مدیر حسابرســی داخلی همچنین باید اطمینان 
حاصل کند، آموزشــی که توســط یکی از اعضای تیم حسابرســی 
ارائــه می شــود توســط ســایر اعضــا به دقــت موردبحــث و 
تبادل نظــر قــرار می گیــرد. رئیــس حسابرســی داخلــی 
و  خدمــات  از  اســتفاده  حداکثــر  پــی  در  بایــد 
منابــع ســازمان ها و تشــکل های حرفــه ای 
محلی باشــد. همچنین ممکن اســت 
فرصت هایــی توســط گروه هــای 
عملکــردی درون ســازمانی و 
یا حتی واحدهای حسابرسی 
دیگر نیز در راستای آموزش شرکا، 
جهــت تأمین امنیــت منافع متقابل این 
افــراد در شــرایط ویــژه نظیر وجــود نرخ های 
رقابتــی به وجــود بیاید. رئیس حسابرســی داخلی 
ممکــن اســت ایجــاد ارتباط بــا مدیران ارشــد واحدهای 
حسابرســی داخلی بزرگ تر در محیط محلی جهت دســتیابی 
به آموزش های مشــترک و یا ارتباط با حسابرســان مستقل شرکت 
جهت دسترســی بــه آموزش های مشــترک کنترل ها / اســتانداردهای 

حسابداری را در نظر داشته باشد.

رعایت استاندارد 1300، برنامه بهبود و تضمین کیفیت
استاندارد:

 رئیــس )مدیــر( واحــد حسابرســی داخلــی بایــد برنامــه ای را بــرای 
بهبود و تضمین کیفیت، به گونه ای تدوین و حفظ کند که همه ابعاد 

کارکرد حسابرسی داخلی را پوشش دهد.
1310- برنامه های بهبود و تضمین کیفیت باید شامل ارزیابی های 

درون سازمانی و برون سازمانی، هر دو، باشد.
1321- مدیــر واحــد حسابرســی داخلــی، تنهــا هنگامــی می توانــد 
اعالم کند حسابرســی داخلــی، طبق اســتانداردهای بین المللی اجرای 

مدیر 
حسابرسی 
داخلی 
همچنین 
باید اطمینان 
حاصل کند، 
آموزشی که 
توسط یکی از 
اعضای تیم 
حسابرسی 
ارائه می شود 
توسط سایر 
اعضا به دقت 
موردبحث 
و تبادل نظر 
قرار می گیرد
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حرفــه ای حسابرســی داخلــی انجام شــده اســت کــه نتایــج حاصــل از 
برنامه بهبود و تضمین کیفیت، از این موضوع پشتیبانی کند.

چالش پیش رو در مورد این استاندارد

باالدرجه چالش

منابع مالی محدود ممکن است توانایی اجرای آزمون های تضمین 
کیفیــت )QA( درون یا برون ســازمانی -در مطابقت با اســتانداردهای 

موجود- را با مشکالتی مواجه سازند.
کار آیــی یــک آزمــون تضمیــن کیفیــت )QA( درون ســازمانی ممکن 
است به علت محدودیت های زمانی موجود و یا محدودیت در افراد 
موردنیــاز برای اجــرای آزمون ها و نیز کمبود ناظران )داوران( مســتقل 

به چالش کشیده شود.
رهنمود:

هنــگام زمان بنــدی و برنامه ریــزی ارزیابــی داخلــی، واحدهای 
اقتصــادی کوچــک ممکن اســت نیازمند به کارگیری بیشــتر 

افــرادی باشــند کــه اطالعــات و دانش کافــی در رابطه 
رئیــس  دارنــد.  داخلــی  حسابرســی  واحــد  بــا 

حسابرســی داخلــی شــخصا بــه نظــارت بر 
اجــرای ارزیابی هــا می پــردازد، هرچند 

افرادی کــه به اجــرای ارزیابی ها 
می پردازنــد نیز ممکن اســت 
جزو آن دســته افراد سازمانی 

حسابرســی  تجــارب  کــه  باشــند 
داشته اند و یا به صورت مشخص و ویژه 

بــرای اجــرای QA هــا آموزش دیده اند. کیفیت 
حسابرســی  فرآینــد  در  یکپارچــه  به صــورت  بایــد 

بررســی های حسابرســی  به عنوان مثــال،  باشــد.  برقــرار 
باید به عنوان بخشی از فرآیند حسابرسی تلقی شود و کسب 

بازخوردهای گروه های مختلف استفاده کنندگان از طریق مصاحبه 
و یا گپ و گفتهای مستندسازی شده نیز باید بخشی از فرآیند روزمره 
حسابرســی باشــد. بازبینی و بررســی ســالیانه چارچوب هــا و الگوهای 
حسابرســی و غیــره نیــز می تواند بخشــی از ارزیابی های حسابرســی و 

برنامه های بهبود را شامل شود.
شــکل و گســتردگی چنین ارزیابی هایی باید به گونه ای باشــد که به 
تســهیل بررســی ها و تکمیل فرآیند نظــارت یاری رســاند. تعریف بهتر 
انتظارات از اجرای فعالیت حسابرســی داخلی، حجم مستندســازی و 
... موجــب ارزیابــی بهتر و ســاده تر عملکرد واحد حسابرســی داخلی 
در راســتای دســتیابی به اهداف و انتظارات مزبور می شــود. استفاده 
از چک لیســت هایی که به ترســیم انتظارات تعریف شــده می پردازند، 
فرآیند ارزیابی های داخلی را ساده تر می کند. استفاده از چک لیست ها 
و ابزارهای در دســترس از طریق کتابچه تضمین کیفیت IIA پشــتوانه 

مناســبی جهت تکمیل به موقع و مقرون به صرفه چنین ارزیابی هایی 
می باشــد. بــرای واحدهــای حسابرســی داخلــی کوچــک، خودارزیابی 
داخلی باید حداقل ســالی یک بار انجام شــود. خودارزیابی های مکرر 
بیشــتر نیز بایــد به میزان مجاز بــا توجه به محدودیت های ســازمان 
یــا بخش حسابرســی داخلی اجرا شــود. این ارزیابی هــا باید به منظور 

تسهیل ارزیابی های برون سازمانی مستندسازی شوند.
ارزیابی های برون سازمانی، باید حداقل هر 5 سال یک بار توسط یک 
بازرس یا یک تیم بازرسی واجد شرایط باکیفیت و مستقل برون سازمانی 
اجرا شود. واحدهای حسابرسی داخلی کوچک ممکن است از خدمات 
بازرســی یک هم پیشه برون ســازمانی برای مطابقت با الزامات استاندارد 
یادشده بهره ببرند. برای تسهیل چنین بررسی هایی، رئیس حسابرسی 
داخلــی می توانــد از واحدهــای حسابرســی داخلــی بــا انــدازه مشــابه یــا 
سازمان های تحت رسیدگی مشابه برای همکاری در اجرای این بررسی ها 
تقاضای مشارکت کند. سازمان ها همچنین می توانند برای شناسایی 
شــرکت کنندگان با شــعب و یا مؤسسات محلی IIA هماهنگ 
شــوند. برای مثــال، چهار ســازمان هم انــدازه می توانند 
طــوری  را  یکدیگــر  ســازمانی  بــرون  ارزیابی هــای 
برنامه ریزی کنند که هیچ دو سازمانی یکدیگر 
را بررســی متقابــل نکنند، ترتیــب دادن 
چنیــن مبــادالت بازرســی توســط 
هم پیشــگان ســبب می شود 
حسابرســی  واحدهــای  کــه 
داخلی کوچک هزینه های ارزیابی و 
بازرســی اشــخاص ثالــث را کاهش دهند. 
عــالوه بر آن هزینه فرصت اســتفاده از کارکنان 
شــرکت نیــز وجــود دارد. رئیــس حسابرســی داخلی 
باید کارآیی و اســتقالل بازرس هم پیشــه و متناسب بودن 

دفعات ارزیابی را موردبررسی قرار دهد.
یکی دیگر از راهکارهای موجود برای ارزیابی های برون ســازمانی 
موسســه  یــک  توســط  )برون ســازمانی(-  بااعتبــار  خودارزیابــی   -
مســتقل و معتبــر می باشــد. اســتفاده از ایــن راهــکار وســیله ای بــرای 
کاهش هزینه ها اســت. درنهایت رئیس حسابرســی داخلی باید نتایج 
برنامه هــای تضمیــن کیفیــت و بهبــود عملکــرد را بــا مدیریت ارشــد و 

هیأت مدیره در میان بگذارد.
رعایت استاندارد 2000، مدیریت واحد حسابرسی داخلی

استاندارد
رئیــس )مدیــر( حسابرســی داخلــی باید واحــد حسابرســی داخلی 
را به گونــه ای اثربخــش مدیریت کنــد تا ارزش آفرینی آن برای ســازمان 
محقق شــود. تفســیر این اســتاندارد همچنین بیان می دارد که واحد 
حسابرسی داخلی، زمانی گونه ای اثربخش مدیریت شده است که:

1- نتایج کار حسابرســی داخلی، هدف و مسئولیت های مندرج در 

شکل و 
گستردگی 

چنین 
ارزیابی هایی 

باید 
به گونه ای 
باشد که 

به تسهیل 
بررسی ها 
و تکمیل 

فرآیند 
نظارت یاری 

رساند
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منشور حسابرسی داخلی را محقق سازد،
2- واحد حسابرسی داخلی از الزامات تعریف حسابرسی داخلی و 

استانداردها پیروی کند،
3- اشــخاصی کــه عهده دار بخشــی از فعالیت حسابرســی داخلی 

هستند، از آیین رفتار حرفه ای و استانداردها پیروی کنند.
چالش پیش رو در مورد این استاندارد

باالدرجه چالش

رئیس حسابرسی داخلی یک واحد حسابرسی داخلی کوچک ممکن 
است با مشکالتی در زمینه اثبات این موضوع مواجه شود که فعالیت های 
حسابرســی داخلی در راســتای افزایش ارزش ســازمان می باشــد، به ویژه 
زمانــی کــه اولویت های ایــن بخش در راســتای چشــم اندازهای مدیریت 
نباشــد. درحالی کــه مأموریت حسابرســی داخلی تمرکز بر حسابرســی و 

ارزیابی کار آیی محیط کنترلی است، چنانچه دیدگاه مدیریت ارشد 
و یا هیأت مدیره تالش در جهت بازیابی هزینه های انجام شده 

به منظــور دسترســی بــه فعالیت هایــی باارزش افــزوده 
باالتر باشد، درست در همین نقطه تضاد منافع و 

مناقشه رخ می دهد.
 به عالوه چنانچه واحد حسابرسی 

داخلی بیش ازحد نیاز )ســاعات 
مفیــد کار( فعالیــت می کنــد، 
از آن تنها به عنوان وســیله ای 

برای اجرای صرف درخواست های 
مدیریت اســتفاده می شــود و یا منشور 

بــه اجــرا درنمی آیــد، در  حسابرســی داخلــی 
چنین مــواردی واحد حسابرســی داخلی به عنوان 

یک واحد اجرایی از سازمان که دارای مخاطرات مختص 
بــه خود اســت، قلمــداد گردیــده و بی طرفی و اهــداف واحد 

حسابرسی داخلی مورد مصالحه قرار می گیرد.
رهنمود:

در راســتای دســتیابی به اهداف ســازمان، تعیین صریح مأموریت 
بخش توســط منشــور حسابرســی داخلی، تائید آن توســط مدیریت 
ارشــد و تصویــب شــدن آن توســط هیأت مدیــره از اهمیــت باالیــی 

برخوردار است.
رئیس حسابرســی داخلی باید زمان مناســب بــرای آموزش ذینفعان 
)استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی( در راستای هدف حسابرسی 
داخلی و ارزش افزوده ای که در صورت طراحی مناســب و اجرای مؤثر و 
کارآمد فرآیندهای نظارتی، مدیریت ریسک و کنترل ها برای شرکت ایجاد 

می شود، تخصیص دهد و بر این موضوع تمرکز کند.
رئیس حسابرســی داخلی باید بازخورد استفاده کنندگان )ذینفعان( 
کلیــدی از خدمات حسابرســی داخلی را به صورت دوره ای موردبررســی 

قــرار دهــد تــا اطمینان حاصــل نماید که فعالیــت در حال اجــرا کماکان 
ارزش افــزوده ای را بــرای شــرکت بــه همــراه دارد و برنامــه حسابرســی 
کماکان متعهد به دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت و مواجهه با 
ریسک های کلیدی پیش روی سازمان می باشد. )به علت در دسترس 
داخلــی در محیــط  از خدمــات حسابرســی  اســتفاده کنندگان  بــودن 
واحدهای کوچک، کسب بازخوردهای این افراد نسبت به فعالیت های 
واحد حسابرسی داخلی در چنین واحدهایی ساده تر است(. چنانچه 
مأموریت واحد حسابرسی داخلی مطابق و همسو با اهداف استراتژیک 

سازمان باشد، این استاندارد به خودی خود اجراشده است.
عوامل یک عملکرد خوب مدیریت شــده، نظیر برنامه ریزی مبتنی 
بــر ریســک، ارتبــاط مؤثــر و به موقع بــا ذینفعــان و اســتفاده کنندگان 
کلیــدی خدمــات حسابرســی، طراحــی و اجــرای مناســب رویکردهــا و 
سیاســت ها و هماهنگــی مؤثــر و کارا بــا ســایر واحدهــای ارائه دهنــده 
خدمــات اطمینان بخشــی، در هر دو نوع واحدهای حسابرســی 

بزرگ و کوچک، یکسان است.
ســطح رســمیت و تشــریفات اجــرای ایــن معیارهــا 
انــدازه و بزرگــی  بــا نیازهــای ســازمان و  مطابــق 
قابل اجــرا،  داخلــی  حسابرســی  عملیــات 
متفــاوت اســت. عواملی کــه درنتیجه 
نیازهــای یــک واحد حسابرســی 
داخلی کوچک بــه وجودآمده 
انــد همان عواملی هســتند که 
منجر به عدم رعایت استانداردها 

می گردند.
رئیــس حسابرســی داخلــی بایــد بــر یــک 
برنامــه حسابرســی مبتنی بر ریســک کــه بتوان آن 
را با اســتفاده از منابع در دســترس پشتیبانی و حمایت 
کــرد، تمرکــز کند. عالوه بر آن الزم اســت مــراودات و مکاتبات 
مناســب و کافی در رابطه با بخش هایی از عملیات حسابرســی که 
به علت محدودیت منابع قابل برنامه ریزی و اجرا نیست، با ذینفعان 

)استفاده کنندگان خدمات حسابرسی( ترتیب داده شود.
رعایت استاندارد 2100، ماهیت کار

استاندارد
واحد حسابرســی داخلی باید با به کارگیری رویکردی سیســتماتیک 
و روشــمند، فرایندهای راهبری، مدیریت ریســک و کنترل را ارزیابی و 

در بهبود آن ایفای نقش کند.
 چالش پیش رو در مورد این استاندارد

متوسطدرجه چالش

هنگام اجرای خدمات حسابرســی داخلی یک شرکت توسط واحد 
حسابرســی داخلــی واحدهــای اقتصــادی کوچــک ممکن اســت روند 

رئیس 
حسابرسی 
داخلی باید 
بر یک برنامه 
حسابرسی 
مبتنی بر 
ریسک که 
بتوان آن را 
با استفاده 
از منابع در 
دسترس 
پشتیبانی و 
حمایت کرد، 
تمرکز کند
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راهبــری شــرکتی، ریســک و فرآیندهای کنترلــی این شــرکت همواره در 
حال تغییر و تحول باشــد. حسابرســی داخلی ممکن اســت به عنوان 
یکــی از گروه هــای دارای مهــارت بــرای تغییــر رویکردهــا و یــا به عنــوان 
واحــد مســئول اجــرای بســیاری از ایــن مقــررات کــه پشــتیبان راهبری 
شــرکتی، ریســک و کنتــرل هســتند، در نظر گرفته شــود. عــالوه بر آن 
ممکــن اســت عــدم طراحــی کنترل ها بــه حد کفایــت و یا عــدم اجرای 
کنترل های طراحی شده در ســطح انتظارات طراحی کنندگان کنترل ها، 
ریســک ســازمان را در دســتیابی به موفقیت افزایش دهند. چنانچه 
حسابرســی داخلــی واحدهای اقتصادی کوچک توســط یک ســازمان 
بزرگ تــر و باســابقه بیشــتر انجام شــود، راهبــری، مدیریت ریســک و 
فرآیندهــای کنترلــی به صــورت کامل تــر و پخته تری به اجــرا درخواهند 
آمــد. در چنیــن مــواردی، چالــش پیــش رو می تواند اطمینان بخشــی 
در مــورد تعیین دقیق و واضح نقش ها و مســئولیت های حسابرســی 

داخلــی باشــد به گونــه ای کــه از تکــرار تالش هــا و فعالیت هــا در 
راستای انجام فرآیندها و یا وجود شکاف در تعیین مالکیت 

و رهبری فرآیندها اجتناب شود.
اســت  انــدازه محــدود واحــد تجــاری ممکــن 

حسابرسی داخلی را در پوشش تمام جوانب 
الزامــات بخــش 2100 اســتانداردها بــا 

مشکالتی مواجه سازد.
رهنمود:

بــدون در نظــر گرفتن این 
موضــوع کــه عملیات حسابرســی 

داخلــی توســط یک ســازمان بــزرگ و یا 
کوچــک انجــام می شــود، انتظــار مــی رود کــه 

اجــرای کامل حسابرســی داخلی به ارتقــای راهبری 
شرکتی، مدیریت ریسک و فرآیندهای کنترلی بیانجامد.

مســئولیت های  و  نقش هــا  واضــح  و  دقیــق  تعریــف 
بــا در نظــر گرفتــن  هیأت مدیــره، مدیریــت و حسابرســی داخلــی 

راهبری شــرکتی، ریســک و فرآیندهای کنترلی موجود منجر به حصول 
اطمینان از توجه مناسب به فعالیت ها و تخصیص منابع کافی به این 

بخش ها می شود.
مــورد  در  را  ســؤاالتی  اســت  ممکــن  داخلــی  حسابرســی  رئیــس 
موضوعات کلیدی و نقش های حسابرسی داخلی با کمیته حسابرسی 
بــر  تمرکــز  کنــد.  را مستندســازی  به دســت آمده  پاســخ های  و  طــرح 
ارزشــیابی کارایــی بخش هــای مختلف بــرای واحد حسابرســی داخلی 
و  اســت. هرچنــد مســئولیت طراحــی  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از 
پیاده ســازی راهبــری شــرکتی، مدیریــت ریســک و فرآیندهــای کنترلــی 
مؤثر و کارا بر عهده مدیریت صاحب کار می باشــد. رئیس حسابرســی 
داخلــی بایــد از ســازگاری اهــداف خدمــات مشــاوره ای  بــا ارزش هــا و 
اهــداف کلــی ســازمان اطمینان حاصــل کند. واحد حسابرســی داخلی 

بایــد رویکــرد مبتنــی بر ریســک خــود را در راســتای حصــول اطمینان 
از تمرکــز کافــی بــر بخش هــای الزامی اســتانداردها بــه کار بندد. عمق 
)گســتردگی(، تنــاوب، ماهیت و طبیعت کار حسابرســی باید بر مبنای 
ریسک بخش های مختلف و سطوح در دسترس منابع اصالح شود.

رعایت استاندارد 2200، برنامه ریزی کار
استاندارد:

حسابرســان داخلــی بایــد بــرای هــر کار، یــک برنامــه کاری تهیــه و 
تدویــن کننــد کــه شــامل اهــداف، دامنــه کار، زمان بندی اجــرای کار و 

منابع تخصیص یافته به آن باشد.
چالش پیش رو در مورد این استاندارد

باالدرجه چالش

یکی از اجزای کلیدی برنامه ریزی، ارزیابی اولیه کار از ریسک مربوط 
به محدوده موردبررســی می باشــد. اهــداف کاری قابل اجرا باید 
منعکس کننــده نتایــج ارزیابــی مقدماتــی ریســک باشــند. 
توانایــی اجرای چنین ارزیابی ممکن اســت به وســیله 
زمــان  و  کارکنان/متخصصــان  مهارتــی  ســطوح 
در دســترس بــرای ارزیابــی مناســب چنین 
ریســک هایی تحت فشــار قــرار گیــرد. 
چالش های بیشتر ممکن است 
کدام یــک  اینکــه  بــه  بســته 
کار فرمولــه و  برنامه هــای  از 

مستند شده است، رخ دهد.
رهنمود:

بــر  بایــد  داخلــی  حسابرســی  رئیــس 
اســاس چک لیســت های موجــود بــرای پروژه های 
کاری معمــول، مالحظــات نیازمنــد برنامه ریــزی ویــژه را 
شناســایی و برنامه هــای موجــود را در زمینــه مطابقت با این 

نیازها، توسعه و بهبود بخشد.
طبقه بنــدی کارهــای پیــش رو بــر اســاس ضوابطی نظیر ریســک و 
پاســخگویی فعالیــت، ســاعات کار بودجــه شــده، تعــداد کارمنــدان 
اختصــاص داده شــده بــرای کار روی پــروژه و تعــداد پیش بینی شــده 
اســتفاده کنندگان و یــا مخاطبــان گــزارش حسابرســی می توانــد درجه 
رســمیت و تشــریفات موردنیــاز، توجــه بــه جزئیــات و طــول مــدت 
حسابرســی و برنامه ریــزی بــرای پــروژه را بــه طــرز شــفاف تر و بهتــری 
تعریــف و مشــخص کند. طبقه بنــدی پروژه ها همچنین به مشــخص 
کــردن این موضوع کمک می کند که چه افــرادی  باید برنامه ریزی های 

مرتبط را انجام دهند.
سه جزء کلیدی فرآیند برنامه ریزی عبارت اند از:

o تعریف درست اهداف پروژه
به شناسایی هدف اصلی پروژه پیش رو می پردازد و شامل ارزیابی 
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مقدماتی از ریسک می باشد. برای پروژه های برنامه ریزی شده اهداف 
در تطابق کامل با شناخت اولیه از موضوعات موجود هستند که در 
فرآیند ارزیابی ریسک محقق شده اند و معموال در برنامه حسابرسی 

داخلی گنجانده می شوند.
برای پروژه هایی که برنامه از پیش تعیین شده ای برای آن ها وجود 
نــدارد، اهداف در ابتــدای پروژه تعریف و از طریق راه کارهای اساســی 
که به دســتیابی به این اهداف منتهی می شود مورد توضیح و تفسیر 

قرار می گیرند.
o تعریف دامنه پروژه:

بــه شناســایی نیازمندی هــای فنــی، اهــداف، ریســک ها و فرآیندها 
و معامالتــی می پــردازد که باید مــورد ارزیابی و آزمون قــرار گیرند. این 
جــزء همچنین به تعریــف و تبیین ماهیت و میزان )عمق( آزمون های 

موردنیاز می پردازد.
o مشخص نمودن استفاده کنندگان قرارداد:

 بــه شناســایی چگونگــی، زمــان و مخاطبینــی می پــردازد 
کــه نتایج کار حسابرســی داخلــی باید با آن هــا در میان 

گذاشته شود. این بخش شامل گزارش تغییرات 
بعدی که بر زمان و یا نحوه گزارشگری نتایج 

پروژه تأثیر می گذارد نیز می شود.
این سه جزء باید تعداد زیادی 
از فاکتورهای پیش بینی شــده 
در مرحلــه برنامه ریــزی نظیــر 

موارد زیر را پوشش دهد:
• طــول مــدت قــرارداد و تاریخ هــای 

مشخص و کلیدی گزارشگری
• نحــوه تأمین کارکنان موردنیــاز پروژه و کمیت 

و کیفیت آن ها
• حدود و میزان مستندســازی )به عنوان مثال می توان به 

قراردادهایی با محدوده زمانی معین اشاره کرد(.
دامنــه کار بایــد به صــورت ویــژه ای ریســک های مرتبــط را در نظــر 
گیــرد. به منظــور تســهیل دســتیابی حسابرســان داخلــی واحدهــای 
اقتصــادی کوچک بــه اطالعــات بااهمیتی در مورد ریســک های خاص 
پــروژه حسابرســی داخلــی، درصــورت امــکان  باید موارد ذیل توســط 

حسابرس داخلی مدنظر قرار گیرد:
• خودارزیابــی ریســک مدیریــت و یــا طرح پرسشــنامه ها در مورد 

بخش های مختلف پروژه
• تعاریف و نمودگر های فرآیندهای مرتبط مدیریت

• گزارشگری داخلی مرتبط با مدیریت
• اطالعــات مرتبــط بــا میــزان تحمــل ریســک و یــا ریســک پذیری 
نتایــج  یــا  و   SWOT تجزیه وتحلیل هــای مدیریــت می توانــد شــامل 

مشاوره های برون سازمانی باشد.

• فهرست ریسک های مرتبط با استقالل حسابرسی داخلی
• ارزیابــی حسابرســی داخلــی از نتایــج حسابرســی های داخلی و یا 

مستقل قبلی
• بازبینــی و بررســی گزارش هــا و یا کاربرگ های حسابرســان داخلی 

قبلی
• نظرسنجی از مدیریت که موجب ایجاد بینش نسبت به مسائل 

می شود
• بازبینی برنامه اســتراتژیک سازمان، بودجه، طبقه بندی و تنظیم 
مقــررات، مــراودات مدیریتــی داخلــی، پیش بینــی مســتقل از شــرایط 

بازار، ریسک های ذاتی موجود توسط حسابرسی داخلی و ...
• بازبینــی آزمون هــای رعایت تنظیم شــده و نتایــج آن ها در صورت 

مناسب و قابل اجرا بودن
• و سایر مواردی ازاین دست.

هرچــه ریســک مربوط به یک پروژه بیشــتر باشــد، بــه رعایت 
الزامات، تشریفات و مستندسازی بیشتری برای پشتیبانی از 

برنامه حسابرسی نیازمند است. 
عــالوه بــر آن، بهبــود و ایجاد الگوهــای برنامه 
کاری مرتبــط بــا انــواع پروژه هــا،  راهنمــای 
مناســبی بــرای بــرآورد زمــان موردنیاز 
بــرای تکمیــل کار پــروژه اســت و 
رو  ایــن  از  اطمینــان  باعــث 
پــروژه  اهــداف  کــه  می شــود 
بــه طــور مناســبی در برنامــه کاری 

تدارک دیده شده است.
رئیس حسابرسی داخلی باید حداقل سالی 
یک بــار الگوهــای یادشــده را به منظــور اطمینــان از 
متناســب بودن کار در نظر گرفته شــده با محتوای برنامه 
حسابرسی، مورد بازبینی و اصالح )در صورت نیاز( قرار دهد. وی 
همچنین باید به طرز کامال ویژه ای اطمینان حاصل کند که روش های 
نمونه گیــری و تجزیه وتحلیل هــای الزم و ضروری، پشــتیبان اجــرای پروژه 
بوده و مثبت بودن نتایج اســتفاده از این روش ها پیش از شــروع پروژه 
اثبات شده است. عالوه بر آن الزم است باتجربه ترین حسابرسان تا حد 
امــکان رهبــری و تکمیل پیچیده تریــن برنامه های کاری حسابرســی را به 

عهده گیرند.
رعایت استاندارد 2300، اجرای کار

استاندارد:
حسابرســان داخلــی بایــد به منظور دســتیابی بــه اهداف هــر کار، 
اطالعات کافی را شناسایی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و مستند کنند.

از  تــا  شــوند  درســت سرپرســتی  به گونــه ای  بایــد  کارهــا   -2340
دســتیابی به اهداف، اطمینان حاصل شــود، کیفیــت تضمین گردد و 

کارکنان ارتقا یابند.
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چالش پیش رو در مورد این استاندارد

باالدرجه چالش

رئیــس حسابرســی داخلــی ممکــن اســت توانایــی نظــارت بــر کلیه 
پروژه هــای کاری را نداشــته باشــد، چه بســا کــه وی شــخصا عــالوه بر 
نظــارت مســئول اجــرای برخی از این پروژه ها نیز هســت. عالوه بر آن، 
در بســیاری از کارهای کوچک تر، ســاده تر و کم حجم تر که برای انجام 
آن ها کاربرگ های دســتی مورداســتفاده قرار می گیرد، ممکن است به 
علت نیاز به نگهداری و حفظ مدارک و مستندات نظارت بر کار پروژه 

به چالش کشیده شود.
زمان موردنیاز برای پیشــرفت کارکنــان و مهارت های نظارتی مرتبط 
ممکن اســت با محدودیت هایی مواجه شــود. چالش دیگر می تواند 
درگیر شدن کامل رئیس حسابرسی داخلی در فرآیند اجرای کار پروژه 

باشــد کــه ممکــن اســت از بررســی و بازبینی مســتقل و کافی وی 
جلوگیری کند.

کارهای حسابرسی کوچک همچنین ممکن است با 
کمبود کمی و کیفی حسابرسان باتجربه موردنیاز 

برای تشخیص اطالعات کافی، قابل اعتماد، 
مربــوط و مفید در راســتای دســتیابی 

بــه اهداف پروژه مواجه باشــند. 
کار،  حجــم  آن  بــر  عــالوه 
حساســیت های  و  چالش هــا 

ناشی از آن موجب محدود شدن و 
از بین رفتن توانایی کارکنان در دستیابی 

شــامل  پــروژه  اساســی  دســتاوردهای  بــه 
تجزیه وتحلیل مناســب و ارزیابی اطالعات در طول 

اجرای کار شود.
رهنمود:

بررسی و اجرای کار
 رئیــس حسابرســی داخلــی بایــد نقــش جدی تــری را در پروژه هــای 
پیچیده و با ریســک باالی قابل انجام توســط حسابرســان داخلی به 
عهــده بگیــرد. در اجــرای پروژه هــای پیچیده ممکن اســت الزم باشــد 
رئیس حسابرسی داخلی کامال در جریان پروژه درگیر شود و به فرآیند 
اجرای آن در فواصل مشــخص و در صورت امکان در گام ها و مراحل 
کلیــدی تکمیل پــروژه نظارت کند. هرچند در چنین پروژه هایی، امکان 
این وجود دارد که کارکنان حسابرسی باتجربه تر به بازبینی نواحی کم 
ریســک تر بپردازد و موارد پیچیده تر تحت نظارت رئیس حسابرســی 

داخلی انجام شود.
رئیــس  توســط خــود  کــه  تــری  ریســک  کــم  پروژه هــای  مــورد  در 
حسابرســی داخلــی به اجــرا درمی آیــد، بازبینــی کار رئیس حسابرســی 
داخلی توسط کارکنان حسابرسی باتجربه، خالی از اشکال می باشد اما 

در مورد پروژه های با ریسک باالتر، بررسی هم پیشگان پیشنهادشده 
اســت. بازبینی ممکن است توسط افراد دیگری در سازمان با سوابق 
مناسب حسابرسی و یا سوابق حرفه ای جایگزین در مورد بخش های 

موردنظر در راستای حسابرسی صورت گرفته انجام شود.
درهرصــورت پیشــنهاد می شــود چنیــن بازبینی هایی صــورت گیرد 
تــا بی طرفــی و اســتقالل عملکــرد حسابرســی آســیب نبینــد. به عــالوه 
پیشــنهاد می شــود که مســتندات حسابرســی موردنیاز شــامل انواع 
را  حسابرســی  نتایــج  کــه   ... مرتبــط  تجزیه وتحلیل هــای  و  مــدارک 

پشتیبانی کند در ابتدای قرارداد حسابرسی قید شود.
چنیــن مدارکــی بایــد توســط رئیــس حسابرســی داخلــی در مــورد 
قراردادهایی با موضوع کاری پیچیده تر و توسط کارکنان باتجربه واحد 
حسابرســی بــرای قراردادهایــی با درجــه پیچیدگی و اهمیــت پایین تر 
مشخص شود. کیفیت اطالعات جمع آوری شده و تجزیه وتحلیل های 
فراهم شــده برای پشــتیبانی از نتایج حسابرســی باید با توجه به 
راهنمایی ارائه شده در استاندارد 2340 مورد ارزیابی قرار 

گیرد.
واحــد  در  باتجربــه  کارکنــان  از  اســتفاده 
کارکنــان  کار  بازبینــی  بــرای  حسابرســی 
کم تجربه تــر می توانــد در پروژه هــای 
بــا درصــد پایین تــری از ریســک 
کاری  پیچیدگی هــای  و 
قابل قبــول باشــد. در چنین 
کلیــدی  فاکتورهــای  پروژه هایــی، 
کمــاکان نیازمنــد بازبینــی و تائید رئیس 
حسابرسی داخلی می باشد. درهرحال انتظار 
می رود چنین فاکتورهایی زیرمجموعه کوچک تری 

از مفاد اصلی پروژه های اجرایی باشد.
گزارش هــای کلیــدی پــروژه در پایین ترین حد باید شــامل 
فهرســت یافته هــا و پیشــنهادهای حسابرســی داخلــی باشــد. در 
محتــوای راهنمــای ارائه شــده فــوق، پیشنهادشــده اســت کــه رئیس 
حسابرســی داخلــی و ســایر افــرادی کــه مناســب امــر نظــارت تلقــی 
شــده اند کاربرگ های حسابرســی را به منظور مســتند ساختن بررسی 
انجام شــده امضــاء نمایند. عالوه بر آن پیشنهادشــده اســت که این 
افــراد زمــان بررســی انجام گرفته خــود را نیز مشــخص ســازند. چنین 
بازبینی هایی باید به صورت زمان بندی شــده انجام گیرد. الگوی زمانی 
بازبینی هــا بــر اســاس ماهیــت و اهداف حسابرســی ها طراحی شــده و 
مطابــق بــا اســتاندارد 2200 باید به وســیله رئیس حسابرســی داخلی 

انجام شود.
مطابقت با استاندارد 2400، اطالع رسانی نتایج

استاندارد:
حسابرسان داخلی باید نتایج کار را اطالع رسانی کنند.

 رئیس 
حسابرسی 

داخلی 
باید نقش 

جدی تری را 
در پروژه های 

پیچیده و 
با ریسک 

باالی قابل 
انجام توسط 
حسابرسان 

داخلی به 
عهده بگیرد
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چالش پیش رو در مورد این استاندارد

متوسطدرجه چالش

واحــد حسابرســی داخلــی واحدهــای اقتصــادی کوچــک در ایجــاد 
بــا  الزامــات  نتایــج کار خــود در اجــرای  بــرای اطالع رســانی  ضوابطــی 
چالش هایــی روبه رو هســتند. واحدهای حسابرســی داخلی که دارای 
منابــع کــم )محــدود( هســتند، ممکن اســت بــا چالش هایــی مواجه 
شــوند که صدور گزارش های رسمی حسابرســی برای هر پروژه را برای 
آن ها دشوار نماید. این واحدهای حسابرسی داخلی هم چنین ممکن 
اســت بــا محدودیت هایــی در زمینــه دســتورالعمل های مــدون برای 
کارکنان خود با توجه به زمان صدور گزارش های الزم مواجه باشند.
واحدهــای حسابرســی داخلی واحدهای اقتصــادی کوچک همچنین 
ممکن است به علت فقدان منابع کافی و باتجربه برای نوشتن گزارش های 

دقیــق، صحیــح، عینــی، گویــا، ســازنده، کامــل و زمان بندی شــده با 
چالش هایی در ارتباط با اجرای مفاهیم اســتانداردهای 2420 

و 2440 نیــز مواجــه باشــند. اگرچــه گــزارش یافته هــای 
حسابرســی داخلی بایــد مطابق با اســتانداردهای 

کیفیــت IPPF ارائــه شــود، توانایــی فراهــم 
نمودن چنیــن گزارش هایــی به صورت 

اســت  ممکــن  زمان بندی شــده 
واحدهای حسابرسی یادشده 
بزرگ تــری  چالش هــای  بــا  را 

مواجــه کنــد. فقدان سیاســت های 
هدایــت  بــرای  تعیین شــده  پیــش  از 

بازبینی هــای الزم و نوشــتن پیش نویس چنین 
گزارش هایی باعث ایجاد محدودیت های بیشــتر در 

ارائه گزارش مناسب و به موقع به اشخاص ثالث می شود. 
از دیگر چالش های موجود در این مورد می توان به برقراری ثبات 

رویه در بررسی نتایج، تخصیص درجه اهمیت و اولویت به موارد قابل 
گــزارش و حصــول اطمینــان از ارائه پاســخ به موقع بــه پیش نویس های 

صادرشده توسط مدیریت صاحب کار، اشاره کرد.
رهنمود:

به منظــور اســتفاده بهتــر از زمــان و منابــع محــدود در دســترس 
حسابرســی داخلی، گزارش دهی خاص در مورد قســمت های اجرایی 
پروژه باید به عنوان بخشــی از برنامه پروژه تعریف و مشــخص شود. 
استانداردها باید در فاز برنامه ریزی پروژه به گونه ویژه ای موردتوجه 
قــرار گیرنــد تــا به این ترتیــب ماهیــت گــزارش دهــی موردتوجــه ایــن 

استانداردها در جریان اجرا موردتوجه و فهم واقع شود.
رئیس حسابرسی داخلی باید به راهنمای استفاده از استانداردهای 
2420 و 2440 مراجعــه کنــد و فعالیت هــای زیــر را بــرای فراهم کردن 

گزارش های باکیفیت موردتوجه قرار دهد.

ایجاد دســتورالعمل های راهنما بــرای کارکنان در مــورد چگونگی ارائه 
پیش نویس های با محتوا و گزارش های مختصر و مفید نیز اهمیت دارد.
ایجــاد واحدهــای آمــوزش و تمریــن به منظــور حصــول اطمینــان 
از ایــن موضــوع کــه حسابرســان باتجربــه درک مشــترکی از نیازهــا و 
الزامات گزارشــی تعیین شــده توســط رئیــس حسابرســی داخلی و نیز 
نیازها و الزامات مشــخص تعیین شــده توســط ســازمان رادارند. این 
گونــه تمریــن و آموزش هــا بایــد شــامل بررســی محتــوا و شــکل مورد 
انتظــار گــزارش، دســتورالعمل مربــوط بــه چگونگــی گزارش نویســی 
بــرای مخاطبین مختلــف، چگونگی ارائه مشــاوره و راهنمایی به افراد 
خــارج از چرخــه عملیات حسابرســی پیــش از اتمام گزارش و انتشــار 
آن و تعیین ضوابط کلیدی که هر گزارش باید پیش از امضاء توســط 
رئیــس حسابرســی داخلی به آن ها دســت یابد، باشــد. توصیه  شــده 
اســت که ایــن ضوابــط و معیارها توســط رئیس حسابرســی داخلی و 
با هماهنگی و کمک حسابرســان باتجربه ســازمان تعیین شــود. 
ایــن کار باعــث ایجاد اطمینــان از این موضوع می شــود که 
معیارهــا و الزامات کلیــدی پیش از ارائــه پیش نویس 
رئیــس  موافقــت  مــورد  گزارش هایــی  چنیــن 
حسابرســی داخلی قرار گرفته است که این 
خــود باعــث کاهــش زمــان موردنیــاز 
بــرای رئیــس حسابرســی داخلی 
کلــی  زمــان  تخصیــص  یــا  و 
بــرای بازبینــی و انتشــار ایــن 

گزارش ها می شود.
بدیهی اســت که ضوابــط و معیارهای 
بــا محتــوای  نبایــد در تضــاد  یادشــده هرگــز 
معیارهای تعیین شــده در اســتاندارد 2400 و ســایر 

استانداردهای مرتبط باشد.
مطابقت با استاندارد 2500، پایش پیشرفت

استاندارد:
رئیس )مدیر( حسابرســی داخلی باید سیســتمی برای پایش نتایج 

اطالع رسانی شده به مدیران اجرایی، ایجاد و نگهداری کند.
چالش پیش رو در مورد این استاندارد

متوسطدرجه چالش

چالش هــای پیــش روی حسابرســان در رعایــت ایــن اســتاندارد،  
صرفا مختص واحد های حسابرسی  داخلی کوچک نیست بلکه عدم 
رعایــت اســتاندارد مزبور هــر زمان که حسابرســی منابــع محدود در 
اختیار داشــته باشد، محتمل است. چراکه پیگیری زمان بندی شده و 
منظم برنامه های رفع و اصالح نارســایی های توافق شــده با مدیریت 
صاحب کار، مســتلزم در اختیارداشــتن منابع کافــی و مدنظر قراردان 
آن در برنامه کاری و زمان بندی شده واحد حسابرسی داخلی، است.

چالش های 
پیش روی 
حسابرسان 
در رعایت 
این 
استاندارد،  
صرفا مختص 
واحد های 
حسابرسی  
داخلی کوچک 
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عدم رعایت 
استاندارد 
مزبور هر 
زمان که 
حسابرسی 
منابع محدود 
در اختیار 
داشته باشد
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رهنمود:
مدیران )روسا( حسابرسی داخلی واحدهای اقتصادی کوچک باید استراتژی 
الزم را برای اولویت بندی نتایجی که نیازمند پیگیری های اصالحی می باشند در نظر 
بگیرد )در مواردی که یافته های حسابرسی از حساسیت باالتری برخوردار است 
و یا ریسک بیشتری دارد، اولویت بندی مشابهی ممکن است صورت گرفته و در 

دستور کار قرار گیرد(.
به عنوان بخشــی از فرآیند، قبل از شــروع دیگر کارهای حسابرسی، رئیس 
حسابرســی داخلی باید تأییدیه اطالع رســانی نتایج واحد مربوطه را دریافت 
کنــد. دســتورالعمل عمومــی در مــورد اولویت بنــدی اصالحــات الزم االجرا در 

جدول یک ارائه شده است.
عــالوه بر آن، حسابرســی داخلــی می تواند در پایان دوره حسابرســی و در 
زمــان بحث و بررســی پیرامون پیشــنهادها نســبت بــه اجرای پیشــنهادهای 
موردتوافــق، از مدیریــت توافقنامــه )تعهــد( کتبــی بگیــرد. )جمــالت مربوط 
بــه الــزام اجــرای ایــن تعهــد می توانــد در گــزارش هیأت مدیــره لحاظ شــود( 
ایــن تعهــدات می توانــد به عنــوان مبنایــی بــرای برنامه ریــزی زمــان پیگیــری 
موضوعــات پــر ریســک و یا با اولویت باال اســتفاده شــود. ابزار مناســب برای 
افزایش بهره وری در این زمینه می تواند جدول اکســل )صفحه گســترده ای( 
باشــد که این موارد را برحســب موضوع، مســئول، زمان سررســید، خالصه 

مختصری از مشکل موجود و وضعیت فعلی، طبقه بندی کرده است.
 ابــزار بهتــر برای انجام این کار می تواند اســتفاده از یــک نرم افزار مبتنی بر 
وب درون شــرکتی باشد که در بسیاری از شرکت های کوچک پیدا می شود و 

واحد حسابرسی داخلی می تواند از آن استفاده کند.
تطابق با استاندارد 2600، اطالع رسانی در زمینه پذیرش ریسک ها

استاندارد:
در مــواردی کــه مدیــر )رئیــس( واحــد حسابرســی داخلــی به ایــن نتیجه 
می رســد که میزان ریســک پذیرفته شــده توســط مدیــران اجرایــی از دیدگاه 
ســازمان، پذیرفتنــی نیســت بایــد ایــن موضــوع را بــا مدیــران ارشــد در میان 
بگــذارد. درصورتی که مدیر واحد حسابرســی داخلی به این نتیجه برســد که 
موضــوع به نحو مناســبی حل وفصل نشــده اســت باید موضــوع را به اطالع 

هیأت مدیره برساند.

چالش پیش رو در مورد این استاندارد

متوسطدرجه چالش

همان طور که در اســتانداردها بیان شــده است، رئیس حسابرسی داخلی 
ممکن اســت با چالش هایی در زمینه حفظ اســتقالل و بی طرفی )واقع بینی( 
مواجــه باشــد چــرا کــه احتمــاال حسابرســان و یــا رئیــس حسابرســی داخلــی 
مســئولیت های اجرایــی را نیــز عهــده دار هســتند. در برخــی مــوارد، رئیــس 
حسابرسی داخلی ممکن است خود یکی از اعضاء تیم مدیریتی باشد که در 

تعریف حد قابل قبول ریسک نقش داشته اند.
عالوه بر آن، چنانچه حسابرسی داخلی به سطوح پایین سازمانی گزارش 
دهــد )کــه به انــدازه کافی بــاال نبوده و در رأس امــور قرار ندارنــد( و یا جایگاه 
رئیس حسابرســی داخلی نیز در ســطوح باالیی قرار نداشــته باشــد، ممکن 
اســت صدای وی در رابطه با ســطوح قابل پذیرش ریسک های مهم، توسط 

تیم مدیریت ارشد شرکت شنیده نشود.
رهنمود:

رئیس حسابرســی داخلــی یک واحد اقتصادی کوچک ممکن اســت با در 
نظــر گرفتــن مندرجــات منشــور حسابرســی داخلی کــه به توضیح و تشــریح 
روند حل وفصل مشکالت در مواردی می پردازد که مدیریت با پیشنهادهای 
اصالحــی حسابرســی و یــا حداکثــر ریســک قابل پذیرش پیشــنهادی ایشــان 
مخالفت می کند، اقدام به رفع عدم توافق نماید. روند حل وفصل مشکالت 
موجــود باید شــامل گــزارش عــدم توافق بــه هیأت مدیره، در صــورت لزوم، 
باشــد. در مواردی که منشــور حسابرســی داخلــی هیچ گونه رهنمــودی برای 
حل وفصــل مشــکالت پیش بینــی نکــرده باشــد، رئیــس حسابرســی داخلــی 
بایــد هیأت مدیــره را از وجود چنین مشــکالتی باخبر کنــد. در هر دو صورت، 

مراودات و گزارش های فی مابین باید مستندسازی گردد.
انجمــن  رهنمودهــای  بــه  بایــد  همچنیــن  داخلــی  حسابرســی  رئیــس 
حسابرســان داخلــی )IIA( در مــورد نقــش حسابرســان داخلــی در مدیریت 
ریســک واحد تجاری منــدرج در بیانیه موضــع )position paper( بپردازد. 
نشــریه مزبــور به مشــخص کــردن نقش هایی که حسابرســان داخلــی نباید 
انجــام آن هــا را بپذیرنــد و نقش هایــی کــه بایــد حسابرســان داخلی بــا اتخاذ 

پیشنهادهای حسابرسی 
اولویت بندی شده )رتبه بندی(

نظرات و پیشنهادهااستراتژی پیگیری

رتبه بندی / ریسک باال
اعتباردهی توسط 
حسابرسی داخلی

حسابرســی داخلــی بایــد بــه بررســی موضــوع موردنظــر پرداختــه و برنامــه اصــالح 
ــار نتایــج حاصلــه در  ــا توافــق حسابرســی داخلــی صــورت گیــرد و اعتب و بهبــود ب

مــورد تکمیــل برنامــه اصالحــی توســط ایشــان تائیــد شــود.

خودارزیابیاولویت ریسک میانه )متوسط(
حسابرســی داخلــی بایــد بــر فرآینــد اعتبــار دهــی صــورت گرفتــه توســط مدیریــت 
واحــد تجــاری اتــکا کنــد. برنامه هــای رفــع و اصــالح نارســایی ها نیــز بایــد در طــول 

حسابرســی کــه متعاقبــا صــورت می گیــرد بازبینــی و اعتبــار آن تائیــد شــود.

خودارزیابیاولویت ریسک کم
حسابرســی داخلــی بایــد بــه فرآینــد اعتبــار دهــی مدیریــت واحد تجــاری اتکا کــرده و 

ممکــن اســت صحــت آن هــا را در حسابرســی های بعــدی مدنظــر قــرار دهد.

جدول شماره )4(

 ابزار بهتر 
برای انجام 

این کار 
می تواند 

استفاده از 
یک نرم افزار 

مبتنی بر 
وب درون 

شرکتی 
باشد که در 
بسیاری از 
شرکت های 
کوچک پیدا 

می شود 
و واحد 

حسابرسی 
داخلی 

می تواند از 
آن استفاده 

کند
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سطوح امنیت کافی انجام آن ها را بر عهده بگیرند، به تفصیل پرداخته است.
اتکا و اعتماد حسابرســان مســتقل به کار انجام شــده توســط حسابرسان 

داخلی واحدهای اقتصادی کوچک
ایجاد واحد حسابرسی داخلی در واحدهای اقتصادی کوچک معموال در 
راســتای کمک به  حسابرســان مســتقل جهت کاهش هزینه های حسابرســی 
مســتقل تقاضــا می شــود. توانایی حسابرســان مســتقل بــرای اعتمــاد و اتکا 
بــه کار حسابرســان داخلــی در موقعیت هایی که باعث افزایــش یکی یا تمام 

شرایط زیر شود ممکن است با محدودیت مواجه باشد:
1- اســتقالل محدود واحد حسابرســی داخلی در مورداجرای کار مبتنی بر 

خطوط گزارشگری جاری
2- فقــدان تجربه و دانش حسابرســان داخلــی در زمینه کار موردنظر که 

ممکن است شامل فقدان آموزش کافی نیز باشد
3- محدودیــت در دامنه رســیدگی حسابرســان داخلی که ممکن اســت 

کل محدوده و دامنه رسیدگی حسابرسان مستقل را پوشش ندهد.
استقالل محدود واحد حسابرسی داخلی

برخــی از مدیــران )روســا( واحدهــای حسابرســی داخلی ممکن اســت به 
مدیــران عامــل و یــا مدیــران مالــی گــزارش دهنــد و ارائــه گــزارش عملکرد به 
هیأت مدیــره ممکن اســت به صورت رســمی اجرائی نشــده باشــد. در چنین 
مواردی مستندســازی و توجیه ســاختار گزارشــگری جاری واحد حسابرســی 
داخلی ممکن اســت پشــتوانه ای را برای اتکای کامل و یا محدود حسابرسان 
مســتقل بــه کار واحــد حسابرســی داخلی بــه وجــود آورد. از طــرف دیگر در 
چنین مواردی واحد حسابرســی داخلی یک واحد اقتصادی کوچک می تواند 
بــا حسابرســان مســتقل همکاری کنــد تا با تغییر ســاختار فعلی حسابرســان 
مستقل قادر به بهره گیری از کار واحد حسابرسی داخلی باشند که درنتیجه 
آن صرفه جویی هــای بیشــتری در زمــان و هزینه هــای تکمیل کار حسابرســی 
مســتقل ایجــاد خواهــد شــد. بــرای اجــرای حسابرســی های ویــژه، واحدهای 
حسابرســی داخلی واحدهای اقتصادی کوچک ممکن اســت در نظر داشــته 
باشــند اجرای کار حسابرســی داخلی را هم زمان با حسابرسان مستقل انجام 
دهنــد، در چنین مواردی، اگرچه مدارک حسابرســی ممکن اســت به صورت 
مشــترک مورد ارزیابی قرار گیرد، حسابرســان داخلی ممکن اســت مســئول 
مستندسازی کار حسابرسی باشند و این رویکرد به  حسابرسان مستقل نیز 
این امکان را می دهد که از بخشــی از فعالیت های انجام شــده توســط واحد 

حسابرسی داخلی استفاده کنند.
کمبود تجربه و دانش در بخش حسابرسی داخلی

الزامــات جــاری جهت دســتیابی بــه گواهینامه هــای IIA و یا ســایر مدارک 

معــادل برای کارکنان حسابرســی داخلی ممکن اســت در فقــدان منابع مالی 
کافی قابل دسترسی نباشد. تأمین نیروی کار واحد حسابرسی داخلی توسط 
افــرادی کــه دارای چنیــن گواهینامه هایی هســتند، ممکن اســت مخــارج آتی 
واحــد حسابرســی داخلی در ایــن راســتا را کاهش دهد. تأمیــن فرصت هایی 
بــرای دسترســی بــه آمــوزش گروهــی همــراه بــا ســایر حسابرســان واحدهای 
اقتصــادی کوچــک محلــی می توانــد باعــث کاهش مخــارج کلی حسابرســی و 
فراهم کردن فرصت هایی جهت دســتیابی به آموزش حرفه ای مســتمر برای 
کارکنــان شــود. نگهــداری مدارکی دال بــر تکمیل آموزش کارکنان حسابرســی 
می تواند به  حسابرســان مســتقل آسودگی خاطر بیشــتری در باب صالحیت 
کارکنان واحد حسابرســی داخلی در اجرای فعالیت های مختلف حسابرســی 
بدهد. بررســی رســمی کاربرگهای مستندســازی شــده توســط فرد یا افرادی 
بــا تحصیــالت، دانــش و یــا تجربــه حرفــه ای مناســب می توانــد جبران کننده 
بخش هایــی از فرآینــد حسابرســی داخلــی باشــد کــه احیانــا توســط کارکنــان 

بی تجربه و با سطح دانش پایین انجام شده است.
محــدود بــودن دامنه رســیدگی واحد حسابرســی داخلی که ممکن اســت 

دامنه کار حسابرسان مستقل را پوشش ندهد:
دامنــه رســیدگی واحد حسابرســی داخلی ممکن اســت تمامــی بخش های 
مورد نظارت و دامنه رســیدگی حسابرســان مستقل را پوشش ندهد. الزامات 
حسابرســی مســتقل بــرای نمونه گیــری، ماهیــت و وســعت برقــراری رویه هــا 
ممکــن اســت مطابق بــا رویه های مــورد انجام در حسابرســی داخلی نباشــد. 
اســتانداردها، حسابرســان داخلــی را تشــویق بــه تشریک مســاعی و همــکاری 
با حسابرســان مســتقل می کند و چنیــن همکاری هایی می تواند شــامل بحث 
و تبادل نظــر در مــورد چگونگــی نمونه  گیــری و پارامترهــای تعیین کننده دامنه 
رســیدگی حسابرسان مســتقل باشــد. انجام چنین گفتگوها و تبادل نظرهایی 
پیش از به روزرسانی برنامه حسابرسی و اجرای آن می تواند سبب اتکای بیشتر 
حسابرسان مستقل بر کارهای انجام شده توسط حسابرسان داخلی شود.

بــه اشــتراک گذاشــتن مســتندات پشــتوانه و مبنــای برنامــه حسابرســی 
داخلی جاری، شامل ریسک های ارزیابی شده، با حسابرسان مستقل ممکن 
است باعث تجدیدنظر احتمالی در برنامه ریزی حسابرس مستقل شود.

 بــرای بخش هایــی از برنامــه حسابرســی مســتقل کــه برنامه حسابرســی 
داخلی آن ها را پوشــش نمی دهد تمرکز باید در اســتفاده از منابع واحدهای 
غیر حسابرســی داخلی برای انجام کار تحت نظارت رئیس حسابرسی داخلی 
باشــد. چنین فرصت هایی باید با حسابرســان مستقل و مدیریت به بررسی 
و تبادل نظر گذاشته شده و در باب میزان صرفه جویی در زمان و هزینه های 

بالقوه حسابرسی مستقل موردبررسی قرار گیرد.
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