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یفنبخش 

  یداخل یگزارش حسابرس طرح

کوزو مدل یمبنا بر
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طرح گزارش حسابرسی داخلی بر مبنای 

مدل کوزو
1واقف رهنورد میعظ

مقدمه

دارد،  ارانکرقابلیغو همچنین بازخورد عملیات حسابرسی داخلی نقشی  هافعالیت یبندجمعارائه گزارش حسابرسی داخلی در 

در  رونیازااما نحوه تهیه و ارائه گزارش حسابرسی داخلی یکی دیگر از مواردی است که افراد در این حرفه با آن روبرو هستند 

 یاستانـداردهـا با سـازگـار که (COSO) دویرگـزارش کمیسیون حامی کمیته ت بر اساس مورداستفادهاین طرح با رویکـرد 

 یداخل حسابرس گزارش ارائه یاصل مراحل باشد،یم 2یداخل حسابرسان انجمن توسط منتشرشده یداخل یحسابرس یالمللنیب

 .گرددیم انیب

مراحل کلی حسابرسی داخلی

 مشخصات که ؛گرددیم ارائه( 1) نمودار ابتدا COSO مورداستفاده کردیرو با یداخل یحسابرس یکل مراحل روند یبررس یبرا

 :گرددیم ارائه ریز در نمودار

 طبق که باشدیم صادره یهاگزارش -3 یداخل یحسابرس یکل مراحل -2 یکل یبندزمان -1 بخش سه شامل نمودار نیا

.پردازدیم یداخل یحسابرس گزارش روند شرح به یداخل یحسابرس قرارداد انعقاد از پس و قبل در یکل یبندزمان

CIA– حسابرس داخلی خبره 1

اری نماید.زمقاله سپاسگ نآقای محسن عسگری در تدوین ای همکارینویسنده مایل است تا از ** 

2 IIA
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 یداخل یحسابرس یکل مراحل: 1 نمودار

گزارشات صادرهمراحل کلی حسابرسی داخلی زمانبندی کلی
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گزارش شناخت 
 کلی

(1)پیوست شماره 

پیش نویس گزارش 
 و گزارش نهایی
(2)پیوست شماره 

شروع

اخذ اطالعات کلی و 

کسب شناخت مقدماتی 

برنامه ریزی کلی

شناسایی فعالیت های با 

اهمیت

ارزیابی مقدماتی 

نتایج عملکرد

ارزیابی مقدماتی 

کنترل داخلی

اولویت بندی فعالیت ها با استفاده 

از ماتریس ریسک و اهمیت

انجام بررسی های تکمیلی 

در فعالیت های انتخابی

صدور گزارش حسابرسی 

داخلی

پایان

تدوین برنامه تفصیلی ارزیابی 

کنترل داخلی درفعالیت های 

دارای اولویت باال

 برنامه تفصیلی ارزیابیتدوین 

نتایج عملکرد درفعالیت های 

دارای اولویت باال

اجرای برنامه و ارزیابی نهایی 

ریسک و کنترل در فعالیت 

های انتخابی

اجرای برنامه و ارزیابی نهایی 

نتایج عملکرد در فعالیت های 

انتخابی

تعیین فعالیت های با الویت 

بیشتر برای بررسی تکمیلی
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اخذ اطالعات کلی و  -1

کسب شناخت مقدماتی
در این گام، اطالعات مربوط به تاریخچه 

و فعالیت شرکت، شناخت محیط 

فعالیت، محصوالت و خدمات، بازار، 

رقبای داخلی و خارجی، وضعیت نیروی 

انسانی و تغییرات اخیر آن، عوامل 

اقتصادی و سیاسی حاکم بر فعالیت 

شرکت، همراه با اطالعات مربوط به 

های مدیریت، برنامه یهادگاهیدفلسفه و 

مدیریت، آخرین اطالعات مندرج در 

مالی و تحلیل آن، ساختار  یهاصورت

، هشدبکار گرفتهشرکت و فرایندهای 

شود. فهرست اطالعات گردآوری می

عمده به شرح زیر است و عالوه بر این 

فهرست، حسب شرایط واحد مورد 

رسیدگی، اطالعات دیگری نیز کسب 

:خواهد شد

 مستندات مربوط به شناخت 

شامل مبانی ایجاد و )شرکت 

فعالیت فعلی آن، شناخت صنعت، 

بازار، رقبا(

 شناخت کلی کنترل داخلی

  شناخت قوانین و مقررات حاکم بر

فعالیت شرکت

  ساختار و فهرست فرایندهای

تیبااهم

  شناخت اهداف عام و اهداف

تیبااهم یهافعالیتهریک از 

  شناخت مقدماتی عوامل ریسک

در هریک از  دستیابی به اهداف

تیبااهمفرایندهای 

  و  هاشاخصفهرست کلی

معیارهایی که برای ارزیابی 

شرکت،  تیبااهم یهافعالیت

خواهد بودمناسب 

 هایی که فهرست اولیه تخصص

احتمال استفاده از کارشناسان 

مربوط، در خالل حسابرسی، 

.خواهد شدواقع  ازیموردن

  یهاگزارشنکات مندرج در 

حسابرسی، نامه مدیریت و 

سایر مشاورین و  یهاگزارش

کارشناسانی که در راستای 

تواند حسابرسی داخلی، می

.واقع شود مورداستفاده

 فهرست منابع بالقوه اطالعاتی

 برآورد اولیه سطح اهمیت

  رشیپذقابلبرآورد اولیه ریسک 

حسابرسی

  برآورد اولیه سطوح ریسک ذاتی و

تحلیلی یهابررسیریسک 

  برآورد اولیه ریسک

 اتییجزبررسی  یشدهیزیربرنامه

(PTDDR)

ست  ن،یا بر عالوه ستندات  یکل فهر م

نخستتت یمرحله در لزوم مورد هیاول

 :بود خواهد ریز شرح به

  تصویر اساسنامه )به انضمام

های رسمی مربوط تصویر روزنامه

به تغییرات بعدی(

  قانون تشکیل و سایر قوانین

مربوط به شرکت و  اختصاصی

فعالیت آن

  تصویر راهبردهای مدون در سطح

هافعالیتکلی و در سطح 

 و تکالیف مجامع مصوبات ریتصو 

العادهعادی و فوق
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  مدیره و  هیأتفهرست اعضای

سوابق تحصیلی و  یخالصه

تجربی ایشان

 مدیره در  هیأت مصوبات ریتصو

سال جاری

 ،نشانی و شماره تلفن مراکز  فهرست

 انیدر جرها )اعم از فعالیت، پروژه

( و استقرار نیروها و شدهلیتکمو 

 رمنقولیغمنقول و  یهادارایی

شرکت

  فهرست انواع محصوالت و

خدمات شرکت در حال حاضر

 گزارش ادواری پروژه ینمونه

شده و در جریان های ساخته

ساخت )آخرین گزارش 

دریافت شده توسط مدیریت 

ارشد، حاوی مشکالت 

دالیل  لیوتحلهیتجزجرایی، ا

انحراف عملکرد از برنامه و 

هرگونه ضمایم مرتبط(

 لیوتحلهیتجزگزارش  ینمونه 

نظرات مشتریان فعلی، 

بازار بالقوه،  لیوتحلهیتجز

 رقبا و سایر موارد لیوتحلهیتجز

به مدیریت ارشد  شدهارائهمرتبط 

 یهاگزارشای از )شامل نمونه

ای از موارد ادواری اخیر و نمونه

خاص(

  تصویر سند راهبرد شرکت و

 یهافعالیتراهبردها در سطح 

نقاط  لیتحل گزارشمهم مشتمل بر 

 ضعف و قدرت داخلی و تهدیدها و

بیرونی و مبانی انتخاب  یهافرصت

مصوب یهایاستراتژ

  یهاتیمزفهرست رقبا و فهرست 

رقابتی شرکت

  های مدیریت و فهرست کمیته

 تصمیمات و جلساتصورتتصویر 

مذاکرات مربوط به سال 

جاری، شامل کمیسیون 

فنی، کمیته یمعامالت، کمیته

راهبردی فناوری اطالعات،  ی

کمیته ریسک، کمیته 

حسابرسی، کمیته جبران 

 ...خدمات، کمیته انضباطی،

حاوی شرح اهداف و 

هر یک، بانضمام  تیمأمور

سال مورد  جلساتصورت

رسیدگی

 رونمنابع ب فهرست

موارد مربوط )در موارد مهم  سپاری

به ارجاع فرایند اصلی به طراح، 

پیمانکار، شریک سازنده،...(  مشاور،

به تفکیک پروژه
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  مالی اعم از کلی و  نیتأمفهرست

ها(مستقیم )مربوط به پروژه

 و معیارهای ارزیابی نتایج  هاشاخص

عملکرد شرکت و هریک از 

تیبااهم یهافعالیت

  فهرست قوانین و مقررات ناظر بر

فعالیت شرکت

  کامپیوتری  یهاسیستمفهرست

 یموجود و شرح کلی درباره

 یریکارگبهیا هدف از  تیمأمور

با  هاآن ارتباط یهریک و نحوه

، CDدستی، کابل شبکه، ) گریکدی

اینترانت، اینترنت، ...( فلش،

  نمودار سازمانی کلی و شرح وظایف

و اسامی مدیران و مسئولین کلیدی

 ها و نامهفهرست آیین

مدون یهادستورالعمل

  آمار تعداد کارکنان برحسب ماهیت

فعالیت آنان، نوع استخدام، سن، 

تحصیالت

 مالی و گزارش  یهاصورت

به مجمع عمومی ظرف  رهیمدهیأت

سه سال اخیر

  بودجه مصوب سال جاری، گزارش

انحرافات مربوط به  لیوتحلهیتجز

 یهادورهعملکرد سال مالی قبل و 

ماهانه( مربوط به  مثالًمدت )کوتاه

 سال مالی جاری

  گزارش حسابرس مستقل و نامه

مدیریت دریافتی مربوط به دو سال 

اخیر

   گزارش مشاوران مدیریت در

راه یابی و ارائهیخصوص عارضه

کارهای مرتبط، شامل گزارش 

 در سه EFQMو  ISOممیزان 

سال اخیر

  آخرین  لیتحل و هیتجزگزارش

مالی یهاصورت

ریزی کلیبرنامه -2
شناخت  بر اساسکلی  یزیربرنامه

گیرد. قبل صورت می یحاصل از مرحله

مدت برآوردی در این مرحله، در قالب 

و با توجه به طرح کلی پروژه، موارد زیر 

تعیین و آمادگی الزم برای اجرای 

 شود:حسابرسی فراهم می

 ای تعیین تعداد و سطوح حرفه

حسابرسی داخلی و  گروه کارکنان

حجم کار هریک

  مورد نیز و  یهاتخصصتعیین

کارشناسان احتمالی الزم برای حوزه

 های خاص

  تعیین طرح کلی رسیدگی و

هاآزموناجرای  یبندزمان

 یهافعالیتشناسایی  -3

تیبااهم
ارزیابی و تعیین سطح اهمیت و تعیین 

 تیبااهم یهافعالیتفهرست نهایی 

همچنین در این مرحله، گزارش شناخت 

کلی صادر و اطالعات دریافتی از 

شرکت شامل مستندات و سایر اطالعات 

و تحلیل  وجوپرسدریافتی ناشی از 

 دیائتمقدماتی، برای اصالح و تکمیل یا 

مجدد، به شرکت ارائه خواهد شد.

ارزیابی مقدماتی نتایج  -4

عملکرد
 هافعالیتاخذ نتایج عملکرد هریک از 

آن با  یوجود( و مقایسه کهیدرصورت)

، مشتمل بر روند مربوط یهاشاخص

طق با استفاده از من لیوتحلهیتجزیابی و 

و تجربیات حسابرس. در این مرحله 

حاصل از ارزیابی  تیبااهمنقاط توجه 

مختلف،  یهافعالیتنتایج عملکرد 

ابی خواهد شد. در پایان یتعیین و ریشه

این مرحله، بخشی از نقاط قوت و نقاط 

، مشخص خواهد شد.تیبااهمضعف 
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ارزیابی مقدماتی  -5

کنترل داخلی
و اجرای برخی از  وجوپرس بر اساس

 یهاروشحسابرسی مانند  یهاروش

تحلیلی، مشاهده برخی از فرایندها، 

تطبیق اسناد و مدارک و سایر اطالعات 

کنترل  یدریافتی، نقاط ضعف عمده

ای که داخلی و عوامل ریسک عمده

 نشدهانجام هاآن در قبالواکنش مناسب 

شود و با استفاده از است، مشخص می

ارزیابی کلی نتایج قبل ) ییج مرحلهنتا

 یهاریسکحاوی  یهاحوزهعملکرد( 

شود.عمده مشخص می

 هافعالیت یبندتیاولو -6

با استفاده از ماتریس 

ریسک و اهمیت
های پس از شناسایی و تعیین حوزه

 یهاریسکریسک، انواع  یعمده

بالفعل، با استفاده از مدل ارزیابی ریسک 

گیرد قرار می لیوتحلهیتجزکوزو، مورد 

 ریتأثاحتمال بروز و میزان  بر اساسو 

و  یبنددرجهرویدادهای مربوط، 

شود.می یبندتیاولو

ا ب یهافعالیتتعیین  -7

اولویت بیشتر برای انجام 

بررسی تکمیلی
س بر اسا هافعالیت یبندتیاولوپس از 

موجود، با استفاده از نظرات  یهاریسک

مورد  5الی  2تعداد حسابرسی،  یکمیته

با اولویت باال، تعیین  یهافعالیتاز 

 .گیرددقیق قرار یموردبررسکه  شودیم

الزم به توضیح است، در این مرحله، 

در صورت لزوم، گزارش  توانیم

های ریسک را صادر حوزه یبندتیاولو

بدیهی  و به ارکان مربوط ارائه نمود.

مسئولیت است در این صورت هرگونه 

باال های با ریسک مرتبط با تعیین حوزه

لی(، متوجه تکمی یهابررسیبرای )

، خواهد بود.مربوط رندگانیگمیتصم

های تدوین برنامه -8

تفصیلی برای ارزیابی 

نهایی کنترل داخلی
 یهافعالیتفهرست  بر اساس

قبل و با توجه  یدر مرحله شدهانتخاب

و موضوعات مرتبط،  هاریسکبه انواع 

 یهاکنترلآزمون ارزیابی نهایی  یبرنامه

 هاکنترلکیفیت اجرای  یموجود از جنبه

( CRتعیین ریسک کنترل ) باهدفو 

شود.تدوین می لیتفصبه

های اجرای برنامه -9

تفصیلی مربوط به ارزیابی 

نتایج عملکرد
 یهافعالیتفهرست  بر اساس

( و با 4.7) یدر مرحله شدهانتخاب

و موضوعات  هاریسکتوجه به انواع 

آزمون ارزیابی نهایی  یمرتبط، برنامه

ابی علل یریشه ینتایج عملکرد، از جنبه

 تعیین باهدفابی( و یعارضهها )یینارسا

علل بروز فاصله بین نتایج عملکرد 

نسبت به انتظارات و استانداردهای 

 شود.تدوین می لیتفصبهموجود، 

این مرحله، شامل بررسی  یهایدگیرس

ها و رویدادهای محتوای برخی از مانده

، رعایت قوانین و مقررات تیبااهممالی 

مشتمل بر اصالحیه قانون ) تیبااهم

تکلیفی و  یهامالیاتتجارت، 

تحریر دفاتر  نامهنییآ، افزودهارزش

قانونی، مبارزه با پولشویی، معامالت 

اشخاص وابسته، قوانین و مقررات 

خاص حاکم بر فعالیت شرکت، 

،...( که برخی از تیبااهمقراردادهای 

روند، بشمار می تیبااهمانتظارات 

.خواهد بود
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 یهابررسیانجام  -10

 گیرینتیجهتکمیلی و 

نهایی
 (4.9( و )4.8) تفصیلی یهاآزموننتایج 

، نقض یا دیتائممکن است همدیگر را 

تکمیل نماید. لذا در این مرحله باید 

 شدهبکسهرگونه عدم تطبیق بین نتایج 

 یهابررسیرا شناسایی و با انجام 

های اصلی تکمیلی، نتایج معتبر و ریشه

مشکالت را شناسایی و تعیین نمود. 

 یهایینارسامشکالتی که خود معلول 

اند باید شناسایی و بوده دیگری

 یپیشنهادهایی برای بهبود یا مقابله

ساز، مشکل یهاتیوضعمناسب با 

 طراحی نمود.

صدور گزارش  -11

حسابرسی داخلی
پس از تعیین و تکمیل شدن  انیدر پا

های حسابرسی، مشتمل کلیه اجزای یافته

بر وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، 

)دالیل بروز آثار )انحرافات( و علل 

گزارش  سینوشیانحرافات(، پ

حسابرسی داخلی تنظیم و به شرکت 

شود.تقدیم می

پس از اخذ آخرین توضیحات و 

اطالعات و حصول اطمینانی معقول 

ارسالی،  سینوشیمفاد پ یدرباره

نهایی گزارش حسابرسی  ینسخه

شود.داخلی تنظیم و به شرکت تقدیم می

خ یا تعداد نس کنندهافتیبدیهی است در

تواند در گزارش حسابرسی داخلی، می

 ، تعیین و تصریح شود.نیمابیقرارداد ف




