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 گفتارپيش
 

به هاي حسابرسی است كه این سند، رهنمود و دستورالعملی كاربردي براي كمیته

د هاي خود جهت انجام ارزیابی اثربخشی فرآینتکالیف و مسئولیت دنبال انجام

 حسابرسی مستقل و گزارش نحوه انجام آن هستند.

نشریه اولیه ما، ارزیابی اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل: راهنمایی براي 

منتشر شد. از آن زمان تاكنون،  ۲۰۱۳هاي حسابرسی، در نوامبر سال كمیته

بخشی در ارتباط با ارزیابی اثر ۲یا رهنمود پشتیبان ۱نامه راهبري شركتی بریتانیاآئین

 فرآیند حسابرسی مستقل تغییري نکرده است.

 با وجود این، دو نشریه مربوط به تازگی منتشر شده است:

 شوراي گزارش( گري مالیFRC :راهنمایی تحت عنوان كیفیت حسابرسی )

 منتشر كرد؛ و ۲۰۱۵حسابرسی در ماه می  هايراهنمایی اجرایی براي كمیته

 ( مركز كیفیت حسابرسیCAQنشریه )ي با عنوان ابزار ارزیابی حسابرس ا

هاي حسابرسی در سراسر جهان در ماه ژوئن مستقل: مرجعی براي كمیته

را منتشر كرد. در نظر ما، این ابزار بطور نسبی )منصفانه( در ایاالت  ۲۰۱۵

هاي قضایی كه هیچ رهنمود دیگري وجود متحده متمركز است و/یا در حوزه

 شود.ندارد بیشتر استفاده می

هرچند باور داریم ابزار ما به مرور زمان امتحان خود را پس داده است، فرصتی براي 

 هاي جدید به دست آوردیم.روزرسانی آن براساس این نشریهاحیا و به

جالب توجه است كه راهنماي اجرایی شوراي گزارشگري مالی در پاسخ به 

نحوه انجام ارزیابی  هاي كمیته حسابرسی براي رهنمود كاربردي دربارهدرخواست

هاي حسابرسی بسیاري كمیته»اثربخشی حسابرسی مستقل منتشر شد. همچنین، 

بر این باورند كه ارزیابی سطوح خدمات در فرآیند حسابرسی مستقل نسبتاً ساده 

 ۳«تر است.است، و حتی نسبت به كیفیت حسابرسی نیز ساده

همچنان تا حد زیادي بر  ۳ج در بخش با توجه به ابزار اولیه ما، فرآیند ارزیابی مندر

كیفیت حسابرسی در فرآیند حسابرسی مستقل تمركز دارد. این بخش حاوي 

تواند مطرح كند و همچنین هاي مشخصی است كه كمیته حسابرسی میپرسش

هاي مرتبطی كه ممکن است از آنها تبعیت كنند. از منابع شواهد بالقوه یا شاخص

« زنجیره عطف حسابرسی»به اصطالح یک  –ه شواهد دیدگاه ما، وجود یک مجموع

گیري محکم و عینی كند تا به نتیجههاي حسابرسی كمک مینه تنها به كمیته -

 هاي افشا نیز سودمند است.برسند، بلکه حتی در جنبه
 
 
 

ی داشته مهم است كه كمیته حسابرسی دیدگاه مستقلی درباره كیفیت حسابرس

هاي باشد؛ با وجود این، انتظار داریم این دیدگاه مستقل كمی تاثیر پذیرفته از داده

هایی را مدیریت اجرایی باشد )به عنوان مثال، هنگامی كه مدیریت نگرانی ورودي

ها عموماً مطرح كرده است، كمیته حسابرسی باید بررسی كند آیا این نگرانی

كنند یا خیر(. ابزار ما گردآوري این نعکس میاثربخشی حسابرسی مستقل را م

 كند.ها را تسهیل میدیدگاه

 تر، ما بر این باوریم یک فرآیند ارزیابی به خوبی طراحی و اجرا شده باید:بطور كلی

  ،به گفتگویی سازنده و صادقانه با موسسه حسابرسی در مورد عملکرد آن

  ود.پیشرفت آن و هر آنچه قابل پیشرفت باشد منجر ش

 ها از جمله راهبري، اي از حوزههایی نسبت به طیف گستردهبه شركت بینش

 دهد.بهاي كسب و كار ها و نیز پیشرفتفرآیندها و كنترل

 گیرد.بخشی بهینه شود كه از حسابرسی نشات میمنجر به اطمینان 

 رسانی درباره فرآیندهاي پیشنهادي حسابرسی آتی كه كمیته به اطالع

 دهد، كمک كند.جام میحسابرسی ان

در حالی كه برآوردن الزامات افشا ممکن است از دید برخی به عنوان وظیفه تطبیق 

كند تا نحوه ارزیابی فعلی فرآیند حسابرسی مستقل باشد، این امر فرصتی فراهم می

و در نتیجه از راهبري شركتی  –توسط كمیته حسابرسی به چالش كشیده شود 

 موثر پشتیبانی شود.

گر هرگونه بازخوردي درباره این سند دارید، لطفاً با مخاطب موسسه ارنست و یانگ ا

(EY.همیشگی خود یا بنده تماس بگیرید ) 

 

 
 
 

 .۲۰۱4، سپتامبر ۳.8نامه راهبري شركتی بریتانیا، ماده پآئین ۱

 )به پیوست الف مراجعه شود(. ۲۰۱۲، سپتامبر 4.۳۵هاي حسابرسی، بند گري مالی درباره كمیتهشوراي گزارش رهنمود ۲

 .۲۰۱۵، ماه می ۱.۵هاي حسابرسی، بند گري مالی: راهنماي اجرایی براي كمیتهكیفیت حسابرسی شوراي گزارش ۳

 Ken Williamsonنويسنده: 

 شريك، رئيس راهبری شركتي، ارنست و يانگ بريتانيا

 + 44 20 7951 4641تلفن: 

 kwilliamson@uk.ey.comايميل: 
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 يك فرآيند حسابرسي اثربخش چه فرآيندی است؟  
 

هاي مالی را به چالش كشیده و از دیدگاه ما، حسابرسی با كیفیت محتواي صورت

دهند كند تا در این باره كه آیا نماي واقعی و منصفانه را نشان میآن را آزمون می

 یا خیر، اظهار نظر كند.

نه اساساً، یک فرآیند حسابرسی اثربخش باید اظهارنظر حسابرسی صحیح با پشتوا

اي مناسب را كه سهامداران و سایر ذینفعان هاي حرفهشواهد حسابرسی و قضاوت

 به آن اطمینان دارند، ارائه دهد.

حسابرسان مستقل باید از كلیه استانداردهاي حسابرسی و اخالقی مربوط و الزامات 

اي و نظارتی تبعیت كنند. فراتر از آن، یک فرآیند حسابرسی اثربخش باید حرفه

 موارد زیر باشد: شامل

 روي شركت، ساختار هاي پیشیک فرآیند حسابرسی متناسب با ریسک

 كسب و كار و محیط نظارتی.

  یک تیم حسابرسی كه به لحاظ فنی قوي، دقیق، باهوش، كنجکاو و داراي

اي آگاهانه را به دنبال داشته باشد نوعی تردید حرفه –ذهنیتی مستقل باشد 

 مدیریت موثر باشد.كه بر رویکرد و ادعاهاي 

  یک تیم حسابرسی كه فرهنگ مشاوره را پشتیبانی و تقویت و متخصصین

 كند.و كارشناسان را كامالً متحد می

  یک رویکرد حسابرسی كه بر پایه شناخت از محیط كنترلی شركت است، از

 گري مالی.جمله نقش فناوري اطالعات در پشتیبانی فرآیند گزارش

 ابرسی كه جویاي پیشرفت و بهبود مستمر یک فرهنگ در موسسه حس

اي و اخالقی از جمله كیفیت است و روند صحیحی را براي موضوعات حرفه

 كند.طرفی و درستکاري تعیین میكیفیت، بی

 
 

 هاي یک حسابرسی اثربخش عبارتند از:سایر ویژگی

 ها به اركان راهبري كه فرآیندها و اصول پایه ها و گزارشرسانیاطالع

ها ها و گزارشرسانیگیري تیم حسابرسی را منعکس كند. این اطالعیجهنت

باید به رویکرد مدیریت، راهکارهاي درنظر گرفته شده، قیاسگرها مرتبط و 

 گیري نهایی بپردازد.بیان شفاف نتیجه

  تعامل اثربخش میان حسابرس، مدیریت و كمیته حسابرسی در كل فرآیند

مسئله »، دلیل «مسائل حسابرسی»وم هر فردي باید مفه –حسابرسی 

 و نحوه رفع این مسائل را درک كند.« بودن

هر چند حسابرس مستقل عمدتاً در قبال اثربخشی فرآیند حسابرسی مسئول است، 

توجهی دارند. نقش آنها نیز باید در مدیریت و كمیته حسابرسی هم نفوذ قابل

 ر گرفته شود.ارزیابی كلی اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل در نظ

 

 

هاي بايد اظهارنظر حسابرسي صحيح با پشتوانه شواهد حسابرسي و قضاوتاساساً، يك فرآيند حسابرسي اثربخش 

 اي مناسب را كه سهامداران و ساير ذينفعان به آن اطمينان دارند، ارائه دهد.حرفه
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 ی حسابرسيهاتهيكمی كاربردی برای هاپرسشخود:  مديريت ارزيابي

 كمک خواهد كرد.هاي كلیدي زیر به اطمینان از اثربخشی و كارایی ارزیابی نفسه باید اثربخش و كارآمد باشد. توجه كمیته حسابرسی به پرسشارزیابی فی

 

 پیامد مطلوبی كه كمیته حسابرسی به دنبال حصول آن از طریق ارزیابی است، چیست؟  اهداف

 نامه راهبري شركتی بریتانیا و راهنماي كیفیت حسابرسی نآیا همه اعضاي كمیته حسابرسی درک مشتركی از الزامات مربوط در آئی

 هاي حسابرسی، دارند؟گري مالی: راهنماي اجرایی براي كمیتهشوراي گزارش

 ۵و انتظارات سایر ذینفعان 4دهد كه حسابرسی از استقالل كافی برخوردار است و نیازهاي سهامدارانفرآیند ارزیابی چگونه اطمینان می 

 كند؟ملی، برآورده میرا در موارد ع

 كند و آیا این ارزیابی كافی و اثربخش است؟كمیته حسابرسی در حال حاضر چگونه اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل را ارزیابی می 

 6شود؟این ارزیابی در چرخه حسابرسی چه موقع انجام می  بنديزمان

 هاي مناسبی دارد؟مراحل و مهلت جدول زمانی براي این ارزیابی چگونه است و آیا 

 كند؟كمیته حسابرسی مدیریت ارزیابی را ضمن حفظ مسئولیت پاسخگویی نهایی به چه كسانی محول می  منابع

  كمیته حسابرسی به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی، ذینفعان مختلف )از جمله حسابرس و مدیریت( را موظف به ارائه چه اطالعاتی

 كند؟می

گزارشگري و 

 شاموارد اف

 اي با معیارهاي كلیدي، تفسیر ها ممکن است شامل داشبورد خالصهمدیره به چه شکل است؟ گزینهبه هیات 7گزارش كمیته حسابرسی

 هاي كلیدي یا ارائه شفاهی باشد.مکتوب اجمالی درباره حوزه

 هاي ساالنه حسابموارد افشا در گزارش( هاARAباید چه اصول كلیدي داشته باشند؟ از دی ):دگاه ما، موارد افشا باید 

 كنندهاي مورد تاكید كمیته حسابرسی را برجسته میمختصر و مختص به شركتی باشند كه حوزه 

 هاي تکرارشونده هاي خاصی را، در صورت وجود، برجسته كنند كه بخشی از ارزیابی در یک سال خاص را در مقایسه با جنبهفعالیت

 دهندشوند، تشکیل میجام میارزیابی كه در هر چرخه حسابرسی ان

 دید كلی روشنی از فرآیند ارزیابی، عوامل ارزیابی لحاظ شده، نتایج ارزیابی و هر اقدام نتیجه شده ارائه دهند 
 

 به عنوان بخشی از مشاركت عمومی با سهامداران، ممکن است قصد داشته باشید بدانید چه چیزي براي آنها اهمیت دارد. 4

 ند حسابرسی در درجه اول معطوف به نیازهاي سهامداران است، سایر ذینفعان مانند ناظرین نیز ممکن است شایسته توجه باشند.هرچ ۵

گیرند. در نتیجه، پیامد ورت میشود، ص( تایید میARAها )هاي ساالنه حسابهاي اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل عموماً پس از جلسه كمیته حسابرسی كه در آن گزارشدر تجربه ما، ارزیابی 6

توان ارزیابی را بطور همزمان انجام داد، یعنی بخش ها، میهاي ساالنه حسابكنندگان گزارشتر به استفادهموقعشود. به منظور ارائه اطالعات مربوط و بهنگر گزارش میاین ارزیابی بصورت گذشته

كه  ۳ریزي و طراحی حسابرسی گزارش دهد. ساختار ابزار ما در بخش بالدرنگ حداقل براي مراحل برنامه ا كمیته حسابرسی بتواند بصورتهاي حسابرسی انجام شود تبیشتري از آن با پیشرفت

 كند، امکان این امر را فراهم خواهد كرد.گیري را دنبال میریزي و راهبرد، تا اجرا و نتیجهپیشرفت عادي حسابرسی از برنامه

 توصیه شده است )به پیوست الف مراجعه شود(. ۲۰۱۲هاي حسابرسی، سپتامبر گري مالی براي كمیتهرهنمود شوراي گزارش 4.۳۵د همانطور كه در بن 7
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 ارزيابي اثربخشي فرآيند حسابرسي مستقل ی حسابرسي درهاتهيكمكننده ابزار كمك

هاي حسابرسی در رفع تکالیف و این ابزار موسسه ارنست و یانگ به كمیته

هایشان جهت انجام یک ارزیابی اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل و مسئولیت

 كند.گزارش درباره نحوه انجام آن كمک می

كمیته حسابرسی است كه اثربخشی فرآیند حسابرسی را  اگرچه این مسئولیت

هاي مدیریت مربوط هستند. بنابراین، این دانیم كه دیدگاهاما ما می ارزیابی كند،

ها و منابع شواهدي كه براي مدیریت جهت ارائه دیدگاهشان مناسب ابزار پرسش

زیابی كلی كند. انتظار داریم كمیته حسابرسی در انجام اراست، را برجسته می

 ها توجه داشته باشد.خود، به این دیدگاه

از دیدگاه ما، ارزیابی اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل از ارزیابی حسابرس 

این « ت»تر است. مدیریت نیز در این ارزیابی نقش دارد و بخش مستقل گسترده

ا هاي پیشنهادي براي توجه به نقش مدیریت در این ارزیابی كلی رابزار پرسش

 كند.برجسته می

یعنی روند پیشرفت  –ما به شیوه سلسله زمانی به چالش این ارزیابی پرداختیم 

گیري را دنبال كردیم. با ریزي و راهبرد، تا اجرا و نتیجهعادي حسابرسی از برنامه

ها و مشیهاي آن است. خطبیش از مجموع بخش وجود این، یک حسابرسی

ها در مورد اي براي كلیه حسابرسیكه زمینههاي مختص موسسه حسابرسی رویه

كند، این مراحل حسابرسی مشخص را در اي را تعیین میعملکرد كاركنان حرفه

 گیرند.بر می

 

 

 
 

حسابرسی هایی كه كمیته در سراسر این ابزار، منابع بالقوه شواهد و شاخص

دهیم. از دیدگاه ما، این امر به كمیته تواند تلفیق و بررسی كند، را پیشنهاد میمی

گیري برسد. اي عینی و قدرتمند به نتیجهكند تا به شیوهحسابرسی كمک می

ها، جامع و همچنین الزامی هاي پیشنهادي، منابع بالقوه شواهد و شاخصپرسش

فرد شركت و حسابرسی آن، شرایط منحصربه نیستند. آنها باید تعدیل شوند تا

هاي كمیته حسابرسی درباره نحوه انجام ارزیابی و توجه به همچنین ارجحیت

 نیازهاي سهامداران و انتظارات سایر ذینفعان در موارد ممکن را منعکس كنند.

فرآیند ارزیابی باید پویا باشد. این فرآیند باید زمینه حسابرسی در یک سال 

هاي خاصی توصیف شده باشد، منعکس كند. ممکن است با چالش مشخص، كه

اي انجام داده باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است شركت معامله شركتی پیچیده

ممکن است تغییراتی در كاركنان شركت و تیم حسابرسی رخ داده باشد؛ یا ممکن 

 است تغییراتی در محیط كنترلی شركت به وقوع پیوسته باشد.

هاي هاي حسابرسی كمک كند تا نه تنها مسئولیتقصد دارد به كمیته این ابزار

گري عمومی خود را به انجام برسانند، بلکه همچنین حداكثر تاثیر بر گزارش

برداري تکمیل راهبري را حاصل كنند. بنابراین، ما این ابزار را با فضاي یادداشت

دارند كمک كنیم كه  كردیم، تا به افرادي كه در انجام این ارزیابی دخالت

 هاي كلیدي برداشت كنند.ها را در حوزهخروجی

 
 
 
 گذارد:كنندگان مينسخه الکترونيك اين فايل قابل ويرايش است. اين نسخه امکانات را در اختيار استفاده 

 كردن متنبرجسته 

 نويسييادداشت 

 افزودن نظرها 

 هاي جديدسشها و افزودن پركشي زير پرسشخط 

سازي كنند تا شرايط خاص شركت و حسابرسي آن را منعکس كند و همچنين دهد تا ابزار را سفارشيكنندگان اجازه مياين امر به استفاده

 .نويسي كنند و/يا روند پيشرفت را گزارش دهنداقدامات را حاشيه
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 رسيريزی و راهبرد حسابالف. برنامه

 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            

ن 
شا

ي ن
ساختار تيم و رهبر

ي
سابرس

ك ح
ط شري

داده شده توس
 

 كند آیا شریک حسابرسی رهبري تیم حسابرسی را اثبات می

 و اثربخش بر حسابرسی دارد؟ مشهودو مالکیت و نظارت 

 هاي آیا شریک حسابرسی و تیم حسابرسی دانش و مهارت

ي، حسابرسی( را براي الزم )خاص شركت، صنعت، حسابدار

 برآوردن الزامات حسابرسی شركت دارند؟

  آیا شریک)شركا( و اعضاي اصلی تیم حسابرسی زمان مناسبی

را به انجام حسابرسی، سرپرستی كاركنان و مالقات مستقیم با 

 دهند؟مدیریت و كمیته حسابرسی اختصاص می

 مده و هاي ریسک عآیا با ارزیابی تیم حسابرسی درباره حوزه

 شده آنها موافق هستید؟ریزيرویکرد حسابرسی برنامه

  آیا كارشناسان مناسب )به عنوان مثال، فناوري اطالعات

(ITمالیات، حقوق بازنشستگی، ارزش ،) گذاري و غیره( دخیل در

 حسابرسی با پیچیدگی مسائل تناسبی دارند؟

 در  بازخورد از اعضاي مدیریت اجرایی كه بیشترین دخالت را

فرآیند حسابرسی دارند درباره اینکه آیا شریک حسابرسی در 

فرآیند حسابرسی و تصمیمات حسابرسی فعالیت جدي دارد یا 

 خیر و به تیم خود بیش از حد متکی نیست.

  بازخورد از مدیریت درباره اینکه آیا شریک)شركا( و اعضاي

توجه به هاي الزم را دارند یا خیر و با اصلی تیم دانش و مهارت

تعامالتشان در طی حسابرسی، آیا دردسترس، پاسخگو و فعال 

 هستند یا خیر؟

دهد تغییراتی در تیم حسابرسی در شواهدي كه نشان می

پاسخ به تغییر نیازهاي كسب و كار و همچنین مسائل عملکردي 

رخ داده است )به عنوان مثال، تیم جهت رسیدگی به یک معامله 

 است(. شركتی بزرگ تقویت شده

 مدیره براساس تجربه مستقیم كمیته حسابرسی و هیات

 تعامالت با حسابرس.

  اطالعات بدست آمده از حسابرس درباره نسبت زمان

اختصاص یافته به اعضاي ارشد به زمان اختصاص یافته به اعضاي 

شده كه توسط اعضاي  ساعات قطعی بودجه رتبه و تعدادپائین

 شود.صرف میارشد تیم براي حسابرسی 

  اطالعات بدست آمده از حسابرس درباره نسبت تالش

هاي ریسک )فعالیت( حسابرسی صرف شده در رسیدگی به حوزه

 عمده.

 هاي دریافت شده توسط كمیته حسابرسی و بازخورد و بینش

 مدیریت اجرایی از طریق مشاركت كارشناسان.

 

الً يکپارچه
ي كام

سابرس
رويکرد ح

 

 سابرسی رویکرد حسابرسی كامالً سازگار و آیا برنامه ح

اي كه به حسابرسی چندمکانی مرتبط باشد منعکس یکپارچه

 كند؟می

 ها و اهمیت مرتبط با هر دامنه حسابرسی تا چه اندازه ریسک

 كند؟هاي عمده( را منعکس میمکان گروه )از جمله تاثیر ریسک

 ص داده شده آیا تغییراتی در دامنه حسابرسی و اهمیت اختصا

هاي حسابرسی مکانی نسبت به سال قبل رخ داده است و به  تیم

 چرا؟

 آیا دامنه حسابرسی و اهمیت اختصاص یافته منطقی هستند؟ 

  آیا نظارت و كنترل كیفیت مركزي كافی بر كار انجام شده

 هاي حسابرسی مکانی وجود دارد؟توسط تیم

 هاي ر تیمآیا شریک حسابرسی كنترل و نفوذ كافی ب

حسابرسی مکانی از جمله ارزیابی صالحیت فنی، تجربه و 

 اي آنها دارد؟طرفی حرفهبی

  این رویکرد مبتنی بر زیرساخت موسسه حسابرسی تا چه

 مرزي است؟اندازه پشتیبان كار حسابرسی اثربخش بین

  تعداد و ماهیت بازدیدهاي محل توسط تیم حسابرسی مركزي

 مدیریت محلی درباره این بازدیدها.و بازخورد از جانب 

  بازخوردي از سوي مدیریت درباره اینکه آیا تیم حسابرسی

دهد مركزي شناخت خوبی از مسائل محلی و رفع آنها نشان می

 یا خیر.

 هاي هاي تیمشواهد تیم حسابرسی مركزي كه فعالیت

هاي گروه و تبادل حسابرسی مکانی را فراتر از دستورالعمل

 كنند.ریزي/اجمالی، رهبري میهاي برنامهگزارش

 هاي بازخوردي از سوي مدیریت محلی درباره كیفیت تیم

 هاي كلیدي.حسابرسی مکانی در مکان

 ها و هاي حسابرسی مکانی به درخواستپاسخگویی تیم

 بازخورد از سوي تیم حسابرسی مركزي.

 اري بازخورد از سوي مدیریت محلی و مركزي، درباره سازگ

 ها.رویکرد حسابرسی در مکان

 هاي رسانی درباره دامنه كاري كه توسط تیمشفافیت اطالع

شود و حدود مشاركت تیم حسابرسی حسابرسی مکانی انجام می

 مركزي در این كار.

 

 .استهاي هایالیت شده، براي مدیریت جهت ارائه دیدگاهشان مناسب پرسش
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 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            
ي 

سابرس
ح

ب 
متناس

شده
8 

ب و كار
س

با ك
 

  آیا شریک حسابرسی درباره برنامه حسابرسی با كمیته حسابرسی

هاي حسابداري مختص كند و نحوه رسیدگی به حوزهمذاكره می

ز جمله ریسک تقلب( را توضیح شركت و صنعت و ریسک حسابرسی )ا

 دهد؟می

  آیا شناخت تیم حسابرسی از كسب و كار و ساختار، بخش و محیط

 نظارتی آن بطور مناسبی در رویکرد حسابرسی منعکس شده است؟

  آیا رویکرد حسابرسی نسبت به تغییرات در كسب و كار با گذشت

د چالش زمان پاسخگو است؟ آیا رویکرد حسابرس در سال جاري مور

 قرار گرفته است و در این صورت، چه تغییراتی كرده است؟

 اند و هاي عمده در سال جاري مورد چالش قرار گرفتهآیا ریسک

 اند؟آیا منطق تغییر )یا در واقع عدم تغییر( بطور روشن بیان شده

 هاي هاي تجاري به درستی در زمان ارزیابی ریسکآیا ریسک

هاي تجاري كه به در رابطه با ریسک اند؟حسابرسی لحاظ شده

شوند، آیا حسابرس قادر است بطور هاي حسابرسی تبدیل نمیریسک

 واضح دلیل را شرح دهد؟

 از جمله هرگونه تغییرات(  بودن اهمیتبابراي  آیا منطق دالیل(

 شفاف است؟

 دهند اعضاي ارشد تیم حسابرسی شواهدي كه نشان می

و صنعتی گروه دارند )به عنوان شناخت خوبی از بخش تجاري 

 مثال، از طریق مذاكراتشان با مدیریت اجرایی و غیراجرایی(.

 ریزي توسط حسابرس به رسانی موضوعات برنامهاطالع

كمیته حسابرسی، تغییرات دامنه و اهمیت كه به تغییرات در 

 دهد.اند را نشان میاندازه، ریسک و ماهیت كار حساس

 ریزي توسط حسابرس به عات برنامهرسانی موضواطالع

ترین كمیته حسابرسی، شناخت روشنی از كسب و كار و مهم

دهد. ارزیابی هاي تقلب را نشان میها، از جمله ریسکریسک

كمیته حسابرسی مبتنی بر كاوش و به چالش كشیدن برنامه و 

 رویکرد حسابرسی است.

 توجه كمیته حسابرسی به این موضوع كه آیا دامنه 

هاي كسب و كاري موردنظر حسابرسی مستقل در زمینه حوزه

 منطقی و معنادار است یا خیر؟

 اقتضا بطور واضح  رویکرد حسابرسی سال به سال در صورت

 شود.و روشن تعدیل می

 ها در مورد مبناي سطح اهمیت.رسانیشفافیت اطالع 

 پذیري و نوآوري از مذاكرات با تیم تجاري بودن، انعطاف

 شود.حسابرسی آشکار می

 
بهره

ي از منابع اطمينان
گير

ي
ش

بخ
 

 بخشی در كسب و آیا تیم حسابرسی شناختی از منابع اطمینان

هاي مدیریتی و حسابرسی داخلی یا نظارت بر كار از جمله كنترل

گیري از این منابع تطبیق دارد و آیا در موارد ممکن به دنبال بهره

 است؟

 دهد كه محیط كنترلی سی بطور واضح نشان میآیا رویکرد حسابر

شود زیربنایی تا چه اندازه مورد توجه است و تا چه اندازه به آن اتکا می

 از جمله چگونگی آن )گردش، اتکا و آزمون مجدد، و غیره(؟

  در مواردي كه اتکاي محدودي روي محیط كنترلی است، آیا

 اند؟تشریح شدههاي بهبود بطور واضح منطق آن در كنار ایده

 هاي مقرراتی درباره آیا تیم حسابرسی درک روشنی از محدودیت

 بخشی دارد؟استفاده از سایر منابع اطمینان

  اگر حسابرس به آزمون مدیریت و حسابرسی داخلی اتکا كند، آیا

 كند؟كمیته حسابرسی منطق براي چنین اتکایی را درک می

 اه حسابرسان داخلی و مدیریت هاي معناداري در دیدگآیا تفاوت

ها بطور و حسابرس مستقل وجود دارد؟ در این صورت، آیا این تفاوت

 اند؟اي برطرف شدهحرفه

 ریزي توسط حسابرس به رسانی موضوعات برنامهاطالع

كمیته حسابرسی بطور واضح میزان اتکا به سایر منابع 

 بخشی، و منطق این تصمیمات از جمله هرگونهاطمینان

هاي وضع شده براساس استانداردهاي حسابرسی یا محدودیت

 دهد.قانونگذاران را شرح می

 هاي بهبود و نکات نامه مدیریت.قابلیت درک و اجراي ایده 

 هاي حسابرسی داخلی و تطبیق.بازخوردي از مدیریت، تیم 

 

ي
ي و فناور

استفاده از نوآور
 

  حسابرسی استفاده فناوري تا چه اندازه براي بهبود اجراي

 شود؟ آیا اثربخش و قابل رویت است؟می

 ها به كاوي براي امکان آزمون كل مجموعه دادهآیا ابزارهاي داده

 روند؟كار می

  در مواردي كه فناوري به دلیل عدم اثربخشی یا عدم كارایی، قابل

هاي بهبود به روشنی تشریح استفاده نیست آیا این منطق همراه با ایده

 اند؟دهش

 كند؟رویکرد حسابرسی از چه طریق تفکر مبتکرانه را منعکس می 

 ریزي توسط حسابرس به رسانی موضوعات برنامهاطالع

هاي موجود و كمیته حسابرسی، جزئیات ابزارها یا فناوري

 كند.هاي لحاظ شده را تشریح میگزینه

 كسب  كاوي از جمله اطمینانمنطق استفاده از ابزارهاي داده

 شود.شده بطور واضح بیان می

 زنی توسط حسابرسی به ها و محکخروجی تحلیل داده

مدیریت، و در صورتی كه مربوط باشد، به كمیته حسابرسی ارائه 

 شود.می

 .كیفیت پیشنهادهاي حسابرس در نامه مدیریت 

 هاي بدست آمده از طریق مشاركت بازخورد و بینش

 كارشناسان.

 

 .استایالیت شده، براي مدیریت جهت ارائه دیدگاهشان مناسب هاي هپرسش

 

8 Tailored 
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 حسابرسي گيریاجرا و نتيجه. ب

 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            

ي از جمله ترديد حرفه
ل رفتار

عوام
ي

ا
 

  را نشان  ياحرفه طرفیبیو  درستکاري اندازهتا چه  میتاین

و  دیگویم« خیر»لزوم  در صورت یحسابرس کیشر ایدهد؟ آیم

 ؟حامی نظر تیم است

 از چالش را در طول  یدرجه مناسب یحسابرس میت ایآ

 دهد؟ینشان معمده  هاي ریسکحوزهدر  ژهیبه وو  یحسابرس

 و قضاوت  يحسابداربااهمیت  يهادر حوزه تیم حسابرسی ایآ

 منطقشده و  لحاظشواهد  نظیر شانکردیقدرت رو یحسابرس

 دهد؟یرا نشان محاصله  يریگجهینت

 ایآ نکهیدر مورد ا یحسابرس تهیو كم تیریبازخورد مد 

اي ههنگام برخورد با قضاوت یحسابرس میارشد ت ياعضا

ند، اهداشت جدیت ایند، آاهبود يقوو غیره،  اشتباهات كلیدي،

كنند و  انیب یرا به روشن شانمنطق موضع اندتوانسته ایآ

 نکنند. اتکا تیریدم ادعاهايبه  دون دلیلب

 آنها به  استقاللپیرامون حسابرس  هايرسانیاطالع

اتخاذ  هايمحافظتو  مشخص شده هايدیتهد روشنی مبین

 طرفی است.بیحفظ استقالل و  به منظور شده مرتبط

 و  ی،و خارج یداخل تیفیك هايیبررس جینتا بازخورد

 .پیشنهادهاها و افتهیبه  یحسابرس میت هايپاسخ

 نکهیبر ا یجلسات مبنسایر و  یحسابرس تهیكم شواهد 

كشد یرا به چالش م ییاجرا تیرینظر مد یحسابرس کیشر

 .ردیپذینم گواه و مدرکبدون  ی راافتیدر حاتیو توض

 و عمده  ریسک يهامفصل حوزه انیو وضوح ب تیفیك

 دگاهید مبناي. يو حسابدار یحسابرس مسائل ریسا

 یحسابرس تهیو كم شودمیداده  حیضتو روشنیحسابرس به 

 یابد.ر میتفکر حسابرس را د

 

ي
ي فن

برتر
 

 به شیوه امر نیا ایاست و آ هودمش میدر ت یفن برتري ایآ 

 شود؟ینشان داده م يمناسب در كنار كاربرد تجار

 ها و یروزرسان هب ریو سا یشركت راهبري، يحسابدار ایآ

ی حسابرس تهیو كم تیریمد  اریدر اخت یو نظارت یفن يهانشیب

بطور  ریمتغ طیمح کیتا به آنها اجازه دهد در قرار گرفته است 

 كنند؟ فعالیت اثربخش

 توانند یم ایو آ ندبرخوردار یفن يهااز قضاوت )شركا(کیشر ایآ

 كنند؟ انیح بورا به وض منطقشانو  دگاهید

  ینپرداختن به مسائل ف يبرا متخصص یفن منابعتا چه حد از 

طور اثربخش به ب یا آنها را و شودمیاستفاده  رمعمولیغ ایدشوار 

 ؟گمارندكار می

 موسسه یفن میبا ت هامشاوره جینتا یحسابرس کیشر ایآ 

 یحسابرس تهیرا به كم یحسابرس ای يحسابدار موضوعات پیرامون

موقع و شفاف انجام به ییهامشاوره نیچن ایكند؟ آیم هیتوص

 شود؟یم

 حسابرس. هايو گزارش هارسانیاطالع لیتحل تیفیك 

 موقعیت را نیكه بهتر ییاجرا تیریمد ياعضا بازخورد 

 دارند. یفن تیصالح یابیارز يبرا

 و جلسات  یحسابرس تهیكمتوجیهی جلسات  تجربه

 .یرسم

 و  یو خارج یداخل تیفیك هايیبررس جینتا بازخورد

 .پیشنهادها ها وافتهیبه  یحسابرس میت هايپاسخ

 مشاوره و  فرآینداز  ییاجرا تیریمد ياعضا بازخورد

 موقع بودن آن.به

 شوند هیچ مسئله سبب می هارسانیاطالع

 اي رخ ندهد.گیركنندهغافل

 هر جا كه  كارشناساناز  یافتیدر هاينشیو ب بازخورد

 .اندمشاركت داشته

 یموسسه حسابرس یو تخصص فن كسب و كار مشاهده 

توسط  افتهیسازمان یفن صنعت و مجامعحضور در  قیاز طر

 .حسابرسی موسسه

 

 .استهاي هایالیت شده، براي مدیریت جهت ارائه دیدگاهشان مناسب پرسش
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 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            

الع
اط

ي و گز
رسان

ش
ار

ي
سابرس

ي ح
گر

 

 تهیكم سیو رئ یحسابرس تهیبا كم یحسابرس کیشر ایآ 

 كند؟یو آزاد برقرار م ياحرفه يگفتگو حسابرسی

 مسائل حساس را  یدر جلسات خصوصشریک حسابرسی  ایآ

 به عنوان مثال،گذارد )یم انیدرم یحسابرس تهیبا كم حاًیصر

 يندهایرد فرآدر مو، ینگران هایش، از جمله هرگونهدیدگاه

 (؟یمال میت تیفی؛ كی؛ مسائل كنترل داخلتیریمد گريگزارش

 ازیكه ن ویژه مسائلیهاي خود بهرسانیاطالع حسابرس در ایآ 

آمده عمده در ، به عنوان مثال، مشکل پیشدارند يبه توجه فور

 كند؟یعمل م حسابرسی مذكور، فعال

 و  يقادر است مسائل حسابدار یحسابرس کیشر ایآ

 دهد؟ حیتوض اي قابل درکبه شیوهرا  یحسابرس

 از جمله  ،شركت یمال گريگزارش تیفیحسابرس ك ایآ

ی به اندازه كاف ي راحسابدار يهاو قضاوت برآوردها معقول بودن

 ؟دهدقرار میبحث  مورد

 شركت با  يحسابدار هايرویه سهیمقا نحوهحسابرس  ایآ

قرار بحث  را مورد شرویپ هايعملوهیصنعت و ش هايروند

 ؟دهدمی

 ایو آ هستند حسابرس روشن و مختصر هايرسانیاطالع ایآ 

 دهد؟یارائه م هر جا كه مربوط باشد، را شنقطه نظرات سحسابر

 موقع است تا حسابرس به هايو گزارش هارسانیاطالع ایآ

كشف همچنین و  يریجلوگ به منظور یاجازه دهد اقدام مناسب

 انجام شود؟ گري مالیگزارشبا اهمیت در  يهافیتحر

 خاص تکرار مکررات يحسابرس به جا هايرسانیاطالع ایآ ،

 است؟ شطیو مربوط به شركت و شرا

 هاي ریسک گزارش حسابرسی پیرامون حوزه ها دریفتوص ایآ

با  هاییریسک چنین پیگیري يبرا یحسابرسي هاروشو  عمده

 ارتباط دارد؟ ،شده است رسانیعاطال یحسابرس تهیآنچه به كم

 اینکه در مورد  دگاهیو د نشیقادر به ارائه ب یحسابرس میت ایآ

شركت و  طیمح راتییشركت، تغ راهبردي ماتیتصم چگونه

 ممکن است بر یو نظارت يحسابدار در استانداردهايتحوالت 

 است؟ آتی اثر گذارد، یمال يهاصورت

 و  رهیمدتیاه ،یحسابرس تهیكم میتجربه مستق

با حسابرس در طول  تبر تعامال یارشد مبتن تیریمد

 .یحسابرس ندآیفر

 تهیو كم تیریبه مد هاگزارش يبندو زمان تیشفاف 

در مورد موضوعات  ینشیآنها ب ایآ نکهیو ا یحسابرس

شركت و  یمال گريگزارش فرآیند، تر راهبريگسترده

ارائه  يحسابدارفنی  موضوعات يبه جا یكنترل طیمح

 یا خیر. دهندیم

 تهیكم هحسابرس ب توسط هاافتهی رسانیاطالع 

 انجام شده و هايروش جینتابه روشنی  یحسابرس

 ریسک ي معینهانهیدر زم بدست آمده يهايریگجهینت

 را یو حسابرس يحسابداركلیدي  موضوعات ریو ساعمده 

 كند.یم مشخص

 هاداشبورد/ی مسئلهابیرد يهااز برنامه استفاده ،

هاي گزارشو  اي كمک به مشتريدورهیانم يهابرنامه

 موضوعات رسانیاطالععالوه بر  «موقعبههشدار »

 .یحسابرس يهاافتهیو  يزیربرنامه

 موقع دربه هايرسانیاطالع با توجه به تیریمد بازخورد 

 سال. طول

 شوند هیچ مسئله سبب می هارسانیاطالع

 اي رخ ندهد.گیركنندهغافل

 از  یدر گزارش حسابرس هایفتوصاین  يسازگار

با  یحسابرس مرتبط با هايروشو  ریسک عمده هايحوزه

 شده است. رسانیاطالع یحسابرس تهیآنچه به كم

 ایآ نکهیدر مورد ا تیریو مد یحسابرس تهیكم بازخورد 

به صورت  خواه انه،نگرندهیآیی هادگاهیو د نشیحسابرس ب

هاي مکتوب خود، ارائه به عنوان بخشی از گزارش ای یشفاه

 دهد یا خیر.می
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 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            

ت پروژه
ي و مديري

سابرس
ي ح

كاراي
 

 تا  اهمیت يهااجرا و قضاوت هايشرو، یدامنه حسابرس

 است؟ دستمزدها و فشار هابودجه ریثاچه اندازه تحت ت

 انیكه قبل از پا هاییروشمناسب بر  يبا اتکا یحسابرس ایآ 

شود و ریزي و اجرا میاست، برنامه انجام شده گريدوره گزارش

 ؟گرددیم پشتیبانی هننایبواقع گريگزارش از طریق موعدهاي

 آیا شواهدي وجود دارد مبنی بر اینکه موسسه برنده )طی 

مدت و میانكرده است كه در  شنهادیپ ايالزحمهحق ه(مناقص

را تحت  یحسابرس میممکن است ت نیباشد و ا داریبلندمدت ناپا

به شکل  را یحسابرس هايروشفشار قرار دهد تا دامنه و 

 كاهش دهد؟ نامناسب

 هاالزحمهحقو كاهش  تیاهم ایه دامن اترییهرگونه تغ ایآ 

كاهش نامناسب دامنه  از هاینگران جادیو بدون ا یبه طور منطق

 داده شده است؟ حیتوض یحسابرس يو اجرا

 يزیربرنامه ها و عامل آنها را دری نارساییحسابرس میت ایآ 

  یی كرده است؟شناسا یحسابرس

 شده  يزیربرنامه یحسابرس هايكارایی یحسابرس میت ایآ

 را ارائه داده است؟

 و  پیچیدگیاندازه،  يبرا یحسابرس نهیهزچنین  ایآ

 است؟ یو كاف یشركت منطق هايریسک

 اطالعات از هايموقع بودن درخواستو به تیفیك 

 .تیریحسابرس به مد جانب

 منطق تفصیلی ،ریزيبرنامه موضوعات رسانیاطالع 

 هاالزحمهحقبر  شانتاثیر و اهمیتتغییرات دامنه و  براي

 دهد.را نشان می

 یمورد بر منابع حسابرسیفشار ب از تیریمد شواهد ،

 .یكل کردیرو ایكار  بنديزمان

 حیح توضوبه وضغیرتکراري دامنه و كار  راتییتغ ریثات 

 .گرددرسانی میاطالعو به موقع  شودمیداده 

 برنامه  موجود، مسائلو  همم هاياز داشبورد استفاده

به هشدار »و  ايدورهیانمهاي ، گزارشيكمک به مشتر

و ي زیربرنامه رسانی موضوعاتاطالععالوه بر  «موقع

 ی.حسابرسحاصل از  يهاافتهی
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 كلي موسسه هایها و روشرويه. پ

 هانظرها و مشاهده هاصمنابع بالقوه شواهد/شاخ هاي پيشنهاديپرسش            

ت
الل و كنترل كيفي

استق
 

 به شما این امکان تا  ردیگیقرار مرتان ایدر اخت یاطالعات ایآ

 يبا استانداردها موسسه یكل هايرویه را بدهد نحوه تطبیق

 ؟را ارزیابی كنیدقابل اجرا  یو اخالق یحسابرس

 ه ب يبنديپانیز و « حیكار صح»به انجام  يتعهد کیشر ایآ

 نیزو  های، محافظترحسابرسی، خدمات غيروابط تجاربه ) رویه

 ؟نشان داده است (یی توجه شودآشنا تهدید

 ا از جمله موارد استثن موضوعات هیكل یحسابرس موسسه ایآ

قاعدتاً  دهد، ورا نشان می الزامات استقالل از كه رعایت موسسه

زارش گ یحسابرس تهی، به كمموسسه مربوط استاستقالل به 

 دهد؟یم

 يبرا یحسابرس تهیاز كمهنگامی كه  شریک حسابرسی ایآ 

هاي كند، محافظته اخذ مییتاییدی پیشحسابرس ریخدمات غ

 حسابرس ياحرفه دیترد و طرفیبیاستقالل، ظ حف بجا را جهت

 ؟كندلحاظ می

 تیفیاز نظارت بر ك نانیاطم يبرا هاي بجاروشو  هارویه ایآ 

 لحاظمناسب متعاقب اقدام اطمینان از انجام  نیزو  حسابرسی

 ؟اندشده

 در  صحیح تیفیبه منابع كنترل ك ی آنگونهحسابرس میت ایآ

مناسب و  ماتیدارد كه تصم یدسترس  یحسابرس موسسه

 موقع اتخاذ شود؟به

 از نظر انتخاب چرخش شریک را  یحسابرس موسسه ایآ

 کیشر نیب راحتاز انتقال  نانیاطمهمچنین و  نیجانش

 تیریمد وي به صورت اثربخش نیو جانش قبلی یحسابرس

 كند؟یم

  خصوصاً در  یحسابرس میت بیدر ترك ی كهراتییتغچگونه

با مهارت  افراد ایشود؟ آیوجود دارد، كنترل م میارشد ت ياعضا

 اند؟شده گماشته یحسابرس لیتکم و دانش مناسب براي

 كه در  یسحسابر تیفیمربوط به ك مسائل چگونه

 یاند، در برنامه حسابرسشده ییشناسا ناظر یعموم هايگزارش

 اند؟قرار گرفته

 سازمانیبرون تیفیك یبازرس يشركت برا یحسابرس اگر 

به انتخاب حسابرسی را  یحسابرس کیشر ای، آشدمیانتخاب 

 ،را اثر آنهاها و افتهموقع یرد و بهكیم هیتوص یحسابرس تهیكم

 ؟دادیمورد بحث قرار م یحسابرس ندیفرآ بر ،در صورت وجود

 يهاافتهی نظیر ینظارت يهایبررس ریسا جیحسابرس نتا ایآ 

كه ممکن است مربوط  كندرسانی میاطالع را یموضوع یبررس

دهد چگونه  یم حیحسابرس توض ایشركت باشد؟ آ یبه حسابرس

 ؟كندلحاظ میها را افتهی نیا یحسابرس کردیروچنین 

 ها و تهدیدهامحافظت پیرامون هارسانیافیت اطالعشف 

 استقالل. بر سر

 و تخلفات استقالل. شفاف از موارد استثنا گريگزارش 

 در  ژهیبه و -ی حسابرس موسسه تیشفاف گزارش

 و آموزش. تیفیك بخشیاطمیناناستقالل و  يهابخش

 آن، به عنوان  ندهینما ای) یحسابرس تهیكم میان بحث

در مورد  یحسابرس میشركت( و ت ریدبل، مثا

، آموزش، تیفیكنترل ك براي موسسه هايمشیخط

 .رهیو غ ياحرفه دیتوسعه كاركنان، استقالل، ترد

 تیفیك هايیدر مورد بررس هاي ناظرانگزارش 

به  یحسابرس موسسه پاسخ نیو همچن آنها سازمانیبرون

 .پیشنهادهاها و افتهی

 يقو این رابطه ایآ یعنی، تیریمدرابطه با  تیماه ،

 آزاد و دور از مشاجره است؟ ،سازنده

 این  بودنبه موقع نیز و ها گیريصمیمت تعداد

 .عمده موضوعاتدر ها گیريتصمیم

 براي  هاگزینه در جستجوي یحسابرس تهیكم ورود

 .شریک جانشین

 در ییاجرا تیریمد نیزو  یحسابرس تهیكم بازخورد 

 کیو شر قبلی کیشر نیانتقال باینکه چگونه مورد 

 .شودمدیریت می نیجانش

 و  يواگذار در مورد اینکه چگونه تیریمد بازخورد

 .شودمدیریت می یحسابرس میت دیجدارشد  يانتقال اعضا
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 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            
ستمر

بهبود م
 

 پیشرفتنسبت به آموزش و  يتعهد یحسابرس موسسه ایآ 

 دهد؟ینشان م كاركنان خود مستمر

 ي دربارهبازخورد جستجوي دربطور فعال  یحسابرس میت ایآ 

 است؟و خدمات ارائه شده  یحسابرس تیفیك

 ایاست و آ راغبمستمر  ایده بهبودبه نسبت حسابرس  ایآ 

 د؟نكیعمل م آن بازخورد هرگونه براساس

 تیریمد نیزو  یحسابرس تهیكم میمشاهدات مستق 

بازخورد داده شده به حسابرس  ایآ نکهیدر مورد ا ییاجرا

ی چرای لیدال اگر پاسخ منفی است، اند یا خیر.هل شداعما

 است.روشن  آن

 

 

 نقش مديريت. ت

 هانظرها و مشاهده هامنابع بالقوه شواهد/شاخص هاي پيشنهاديپرسش            

ت
ش مديري

نق
 

 دسترس  مواقع موردنیاز در در كاركنان مدیریت كلیدي ایآ

 ؟قرار دارندحسابرس 

 موقع، كامل و حسابرس بهتوسط  یاطالعات درخواست ایآ

 ؟شوندارائه می قیدق

 حسابرس قبل از ارائه به توسط  یاطالعات درخواست ایآ

 د؟نشویم یبررس تیریمد از سويحسابرس 

 ها و ها، برآوردقضاوت پیرامون تیریمد هایی كهگزارش ایآ

مورد  یبه خوب دهد،می و حسابرس یحسابرس تهیبه كم هاابهام

 شفافرا  مسئله ایآ یعنی، اندتحقیق قرار گرفته و مکتوب شده

 اشارهقابل اجرا  یكنند، به استانداردها و الزامات فنیم انیب

، كنندرا بیان می تیریمدمدنظر  يهانهی، گزدارند

 ؟ي آن لحاظ شده استبرا یو منطق یینها پیشنهاد/يریگجهینت

 از استانداردها،  یناش راتییتغ آمادهبطور فعال  تیریمد ایآ

 ت؟اس دیو مقررات جد هانامهآئین

 يورود يجستجو فعاالنه در ، در صورت امکان،تیریمد ایآ 

 رمعمولی، غدهیچیدر معامالت پ به عنوان مثال،حسابرس  اولیه

 حساس است؟ ای

 تیفیكنترل ك يبرا یزمان كافی، حسابرس یجدول زمان ایآ 

 تیریمداز سوي  كند تاي را فراهم میقو یبررس يندهایو فرآ

 و حسابرس اعمال شود؟

 حسابرس توسط بر اساس بازخورد ارائه شده  تیریمد ایآ

 كند؟یعمل م یمال گريگزارش يهاو كنترل ندهاآیفر پیرامون

 هاينارساییو  یحسابرس عدیالتت یحسابرس میت ایآ 

 كرده است؟ ییرا شناسا یكنترل

 كنترلخارج از  یحسابرس فرآینددر  هاریخات 

 حسابرس.

 ر دسترس بودن و انعطاف حسابرس در مورد د بازخورد

 تیفیموقع بودن و كو به كاركنان مدیریت كلیدي يریپذ

 .یافتیاطالعات در

 تیفیدر مورد ك یحسابرس تهیحسابرس و كم بازخورد 

 ابهاماتها، برآوردها و قضاوت پیرامون تیریمد هايگزارش

 .مذكور حسابرسمشاركت  بودنبه موقعو 

 اب تیریمد ایآ نکهیحسابرس در مورد ا بازخورد 

، سنوات قبل تیریمدي هانامه ذكر شده در اقدامات

 پس ازجلسات گزارش  ای یحسابرس ندیفرآ هايیابیارز

 .توافق دارد یا خیر یحسابرس

 از جمله  نشده اصالح و شده اصالح يها فیتحر تعداد

 .افشا يهافیتحر

 سال قبل. هايتجدید ارائهو  التیتعد تعداد 

 شده ی شناساییكنترل هاينارسایی تعداد.  

 

با حسابرس  مباحثه حاصل ایم و چنین شواهديتوجه قرار داده مستقل مورد یحسابرس ندیفرآ یدر كمک به اثربخش تیرینقش مد را در رابطه با شواهد یما منبع اصل

 است. یحسابرس تهیو مشاهدات خود كم مستقل
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 هايادداشت. ث

 سي توسط كميته حسابرسينتايج ارزيابي مديريت براي برر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي كلي كميته حسابرسي )از جمله منطق آن(گيرينتيجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقل يحسابرس نديفرآ ياز اثربخش يحسابرس تهيكم يابيارز نحوه پيرامون ساالنههاي و حسابگزارش  در افشابراي  يديكل نکات
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 مستقل بازخورد شوندبه حسابرس  نکاتي كه بايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت اجرايي بازخورد شوندبه  نکاتي كه بايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوندمستقل به آينده موكول مي يحسابرس نديفرآ ياثربخش تيآ يهايابيارز كه براي ينکات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پيوست
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 موارد ارجاع

 (2015هاي حسابرسي )مي گري مالي: راهنماي اجرايي براي كميتهكيفيت حسابرسي شوراي گزارش

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Audit-Quality-Practice-Aid-for-Audit-

Committee-(1).pdf 

 با  یمال يهاصورت از مطابقت ایاست كه  ايبا كیفیت باال به گونه حسابرسی»  كند:گري مالی بیان میراهنماي اجرایی، شوراي گزارش ۲.۳بند  در

گزارش  ای و (دهداز اصالح آنها براي انجام این كار اطمینان میدر صورت لزوم  ای) كندن باالیی حاصل میسطح اطمینا ی،مال گريچارچوب گزارش

 نیبا قوان با كیفیت باال همچنین یحسابرسیک . جهت اظهارنظر است حسابرسشده  محدود ییتوانا اینظر  الفاخت دهندهنشانكه  را در پی داردحسابرس 

 «مربوط( مطابقت دارد. ياحرفه ياستانداردهاو مقررات قابل اجرا )از جمله 

 (2012هاي حسابرسي )سپتامبر گري مالي پيرامون كميتهرهنمود شوراي گزارش

http://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Corporate-Governance/Guidance-on-Audit-Committees-September-

2012.aspx 

 :دیكار با نیانجام ا یط كمیته حسابرسی كند. یابیرا ارز یحسابرس ندیفرآ یاثربخش دیبا ،ساالنه یه حسابرسچرخ انیدر پاكمیته حسابرسی  4.۳۵

 هايدر ریسک اترییاز جمله تغ ات،رییهرگونه تغ لیو دال ریخ ای ندرا برآورده ك مورد توافق یبرنامه حسابرستوانسته است حسابرس  ایكه آ دكن یبررس 

 .اندانجام داده هاییچنین ریسکرفع  يبرا مستقلكه حسابرسان  يكار ودرک شده  یحسابرس

 پاسخ به  ی معین وو حسابرس يحسابدار كلیدي يهاقضاوت كنترلدر را و ادراک حسابرسان  قدرتهاي كنترل داخلی مناسب بود، هر جا در سیستم

 .آورددر نظر  آنها، ریتفسدر و  ی،حسابرس تهیكم هايپرسش

 ردیبازخورد بگ ی،در مورد نحوه انجام حسابرس یداخل یحسابرس سیو رئ یامور مال ریمد به عنوان مثال و دخیل، كلیدي كاركنان از. 

  ریخ ایشركت است  كسب و كاراز  خوب شناختبر اساس  نامه مدیریت کهبه منظور ارزیابی این مستقل،حسابرس  تیرینامه مد يمحتوابررسی و نظارت 

 .چرایی كه به آنها عمل نشده است صورت پاسخ منفی، دالیل و دریا خیر،  شده استعمل  هادهاپیشنبه  ایآكه  دو مشخص كن

 دگزارش ده رهیمدتیابه ه مستقل را یحسابرس ندیفرآ یاثربخش. 

 ساير موارد ارجاع

 ۲۰۱۵هاي حسابرسی، می گري كمیتهگري مالی(، گزارش)شوراي گزارش FRCگري مالی گزارش البراتوار. ۱

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/Financial-Reporting-Lab/Implementation-Study-Reporting-of-

audit-committee.pdf 

 ۲۰۰8گري مالی، فوریه . چارچوب كیفیت حسابرسی شوراي گزارش۲

https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/The-Audit-Quality-Framework-(1)-File.pdf 

 ۲۰۱۳بخشی، چارچوبی براي كیفیت حسابرسی، ژانویه المللی حسابرسی و اطمینان. هیات استانداردهاي بین۳

http://www.ifac.org/system/fies/publications/fies/A%20Framework%20for%20Audit%20Quality.pdf 

 ۲۰۱۵هاي حسابرسی در سراسر جهان، ژوئن . مركزي براي ابزار ارزیابی كیفیت حسابرسی حسابرس مستقل: مرجعی براي كمیته4

http://www.thecaq.org/docs/default-source/reports-and-publications/auditor_assessment_tool_worldwide.pdf? 

Sfvrsn=2/externalauditor-assessment-tool-a-reference-for-audit-committees-worldwide 
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