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مقدمه
 1ـ برای اینکه حسابرس��ی بخش دولتی از اعتبار ،کیفیت و حرفهایگری برخوردار باشد ،استانداردها و
دستورالعملهای حرفهای امری ضروری است .هدف از استانداردهای حسابرسی ،رشد و ترویج حسابرسی
مس��تقل و اثربخش است .استاندارد ش��ماره  ،3300اصول بنیادی حسابرس��ی عملکرد را بیان مینماید .
استاندارد شماره  3300الزم است همراه با استاندارد شماره  3100که برای حسابرسی عملکرد نیز کاربرد
دارد ،مطالعه شود.
 2ـ اصول بنیادی حسابرسی عملکرد شامل سه بخش است:
بخش اول ،چارچوبی را برای حسابرسی عملکرد ایجاد مینماید.
yyبخش دوم ،متش��کل از اصول عمومی برای الزامات حسابرسی عملکرد بوده که حسابرس باید قبل از
آغاز فرآیند حسابرسی و در طول آن ،مد نظر قرار دهد.
yyبخش سوم ،شامل اصول مرتبط با مراحل اصلی فرآیند حسابرسی است.
هدف اصول بنیادی حسابرسی عملکرد
 3ـ این استاندارد به دنبال ایجاد شناخت از ماهیت حسابرسی عملکرد ،شامل اصولی که الزم است بکار
گرفته شود تا حسابرسی با کیفیت و استاندارد باال اجرا شود ،میباشد.
 4ـ زمانیکه اس��تانداردهای حسابرس��ی دیوان محاس��بات کشور بر اس��اس یا منطبق با اصول بنیادی
حسابرسی عملکرد باشد ،در این موارد الزم است به جمله زیر در گزارش حسابرسی اشاره شود:
“ این حسابرسی منطبق با استانداردها و اصول بنیادی حسابرسی عملکرد انجام شده است”.
چارچوب حسابرسی عملکرد
تعریف حسابرسی عملکرد

 5ـ حسابرس��ی عملکرد ارزیابی مس��تقل ،هدفمند و قابل اتکای تعهدات ،سامانهها ،عملیات ،برنامهها،
فعالیتها یا دس��تگاههای اجرایی از نظر انطباق با مولفههای صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخش��ی و ارائه
پیشنهاد با هدف پیشرفت و توسعه ،است.
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 6ـ حسابرسی عملکرد در پی ارائه تجزیه و تحلیل از اطالعات موجود ،ارائه اطالعات جدید و در صورت
مقتضی توصیههایی برای بهبود و پیش��رفت موضوعات مورد حسابرسی میباشد .حسابرسیهای عملکرد
از طریق موارد زیر اطالعات و دانش جدید را ارائه میکند:
yyارائه تجزیه و تحلیلهای جدید (تجزیه و تحلیل وسیعتر یا عمیقتر یا دید جدید)
yyقابل دسترستر کردن اطالعات موجود برای استفاده کنندگان ذیربط
yyارائه پیشنهاد بر اساس تجزیه و تحلیل یافتههای حسابرسی
صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی

 -7مولفههای صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی را میتوان به شرح زیر تعریف نمود:
 yyصرفه اقتصادی به معنی به حداقل رس��اندن بهای منابع اس��ت ،بطوری که منابع در زمان مقتضی ،با
کیفیت و مقدار مناسب و به بهترین قیمت ،در دسترس باشد.
 yyکارایی به معنی دریافت بیش��ترین بهره از منابع موجود میباشد .این مؤلفه به ارتباط میان منابع بکار
گرفته شده و خروجیها از نظر کمیت ،کیفیت و زمانبندی میپردازد.
 yyاثربخشی به موضوع دستیابی به اهداف وضع شده و نتایج مورد نظر اشاره دارد.
yyحسابرس��ی عملکرد اغلب ش��امل تجزیه و تحلیل ش��رایط الزم برای اطمینان از توانایی دستیابی به
صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی میباشد .این شرایط ممکن است شامل رویهها و روشهای مدیریت
مطلوب برای اطمینان از ارائه صحیح و به موقع خدمات باش��د .در مواقعی که شایسته است ،تأثیر قوانین
و مقررات یا ساختارهای سازمانی بر عملکرد واحد مورد رسیدگی بایستی در نظر گرفته شود.
هدف حسابرسی عملکرد

 -8هدف اصلی حسابرس��ی عملکرد ،توسعه و اش��اعه اعمال حاکمیت خوب همراه با صرفه اقتصادی،
کارایی و اثربخشی است .حسابرسی عملکرد موجب پاسخگویی و شفافیت نیز میشود.
 -9حسابرس��ی عملکرد با کمک به اشخاص دارای مس��ئولیتهای حاکمیتی و نظارتی در زمینه بهبود
عملکرد ،موجب ارتقاء پاس��خگویی میش��ود .این کار از طریق بررس��ی این موضوع صورت میگیرد که
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آیا تصمیمات توس��ط واحدهای گزارش��گری به ش��یوهای کارآمد و اثربخش اتخاذ و بکار گرفته میشوند
یا خیر؟ و آیا خدمات ارائه ش��ده متناس��ب با منابع مصرف شده اس��ت یا خیر؟ حسابرسی عملکرد نیات و
تصمیم��ات قانونگذار را مورد پرس��ش قرار نمیدهد بلکه این موضوع را بررس��ی میکند که آیا هر گونه
کاس��تی در قوانین و مقررات یا نحوه اجرای آنها از دس��تیابی به اهداف خاص جلوگیری کردهاند یا خیر؟
حسابرس��ی عملکرد بر حوزههایی تمرکز دارد که در آن زمینه بتوان برای ش��هروندان ارزشآفرینی کرده
و نیز بخشهایی که توانایی بالقوهای برای بهبود دارند .حسابرس��ی عملکرد مش��وقهای سازندهای برای
طرفهای مسئول فراهم مینماید تا اقدام مناسب را اتخاذ نمایند.
 -10حسابرسی عملکرد موجب ارتقاء شفافیت میگردد .این امر از طریق انعکاس نتایج تصمیمات مدیریت
و پیامد فعالیتهای مختلف به مجلس ش��ورای اس�لامی و سایر استفادهکنندگان ذیربط صورت میگیرد .
دیوان محاس��بات کش��ور با توجه به وظایف و اختیارات قانونی و بر اساس استانداردها و دستورالعملهای
حسابرسی اقدام مینماید.
کاربرد استاندارد 3300

 -11هنگامی که میان انواع حسابرس��ی (یا حسابرس��یهای ترکیبی) هم پوشانی وجود دارد نکات زیر
باید مد نظر قرار گیرد:
yyاجزای حسابرس��ی عملکرد میتواند بخش��ی از یک حسابرسی بزرگتر باش��د که همزمان جنبههای
حسابرسی رعایت و مالی را نیز پوشش میدهد.
yyدر صورت وجود همپوش��انی ،کلیه اس��تانداردهای مربوطه باید رعایت ش��وند .این امر ممکن است در
کلیه موارد امکانپذیر نباشد ،زیرا استانداردهای مختلف ممکن است اولویتهای مختلفی را شامل شوند.
yyدر چنین مواردی ،هدف اولیه حسابرس��ی باید این باش��د که حسابرسان را به شکلی راهنمایی کند که
چه اس��تانداردهایی را باید بکار بگیرند .در تعیین اینکه آیا مالحظات عملکردی ،هدف اولیه حسابرس��ی
را ش��کل میدهد یا خیر ،الزم اس��ت این موضوع مد نظر قرار گیرد که حسابرسی عملکرد بیشتر از اینکه
بر گزارش��ات و حس��ابها تمرکز کند بر فعالیت و نتایج تمرکز دارد ،و اینکه هدف اصلی آن بهبود صرفه
اقتصادی ،کارایی و اثربخشی است تا گزارش در زمینه انطباق موضوع حسابرسی با قوانین و مقررات.
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عناصر حسابرسی عملکرد

 -12عناصر حسابرس��ی عملکرد شامل حسابرس ،طرف مسئول ،استفاده کنندگان مورد نظر ،موضوع و
معیارها و ش��اخصها میش��ود .حسابرسان باید صریح ًا اجزای هر حسابرسی را شناسایی نموده و شناخت
الزم را کسب نمایند به گونهای که بتوانند بر همان اساس ،حسابرسی را اجرا نمایند.
اشخاص دخیل در حسابرسی عملکرد

 -13حسابرس��ان غالب ًا صالحیت قابل مالحظهای در انتخاب موضوع و شناس��ایی معیارهایی دارند که
متقاب ً
ال بر اینکه طرفهای مسئول و استفادهکنندگان چه کسانی هستند ،تأثیر گذارند .در حالیکه حسابرسان
میتوانند توصیهها و پیشنهادات خود را ارائه دهند ،باید مراقب باشند که مسئولیتهای طرفهای مسئول
را بر عهده نگیرند .در حسابرسی عملکرد ،فعالیت حسابرسی توسط گروهی از حسابرسان صورت میگیرد
که دارای مهارتهای مختلف و در عین حال مکمل یکدیگر هستند.
 -14نقش طرف مس��ئول میتواند بین اش��خاص یا دس��تگاههای اجرایی با توجه به مسئولیت ایشان،
تقسیم شود .به عنوان مثال ،ممکن است مسائل و مشکالت ایجاد شده صرف ًا متوجه برخی اشخاص باشد
و دیگر افراد صرف ًا بتوانند منش��أ تغییراتی باش��ند که در توصیههای حسابرسی عملکرد به آن اشاره شده
است .برخی نیز همچنان مسئول تهیه اطالعات و شواهد برای حسابرس هستند .در هر صورت ،مسئولیت
نهایی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود.
 -15اس��تفاده کنندگان ،اشخاصی هس��تند که حسابرس گزارش حسابرسی عملکرد را برای آنها تهیه
مینماید .قوه مقننه و س��ایر قوا ،دس��تگاههای اجرایی ،عموم مردم و سایر مراجع ذیربط میتوانند جزئی
از اس��تفاده کنندگان باشند .طرف مس��ئول میتواند به عنوان استفادهکننده قلمداد شود ،اما به ندرت تنها
استفادهکننده خواهد بود.
موضوع و معیار در حسابرسی عملکرد

 -16موضوع حسابرس��ی عملکرد الزام�� ًا محدود به برنامهها یا دس��تگاههای اجرایی خاص نبوده بلکه
ش��امل فعالیتها (همراه با نتایج ،ماحصل و اثرات آنها) یا وضعیتهای موجود (از جمله علل و عواقب)
نیز میباش��د .به عنوان مثال میتوان به خدمات ارائه ش��ده توسط طرفهای مسئول یا اثرات سیاستها
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و مقررات دولتی ،اش��اره نمود .موضوع بر اس��اس هدف حسابرس��ی تعیین میش��ود و در قالب سؤاالت
حسابرسی شکل میگیرد.
 -17حسابرس در برخی مواقع با مساله چگونگی تدوین یا انتخاب معیارهای مرتبط با حسابرسی مواجه
میشود؛ در بند  28الزاماتی که حسابرس باید رعایت نماید تشریح میگردد.
اعتماد و اطمینان در حسابرسی عملکرد

 - 18همانند کلیه حسابرس��یها ،استفاده کنندگان گزارش حسابرس��ی عملکرد نیز تمایل دارند نسبت
به اعتبار اطالعاتی که برای تصمیمگیری اس��تفاده میکنند ،مطمئن باش��ند ،بنابراین خواستار گزارشات
معتبری هس��تند که در خصوص موضوع مورد رس��یدگی بر اساس ش��واهد ،اظهار نظر شده باشد .بر این
اساس حسابرسان باید در کلیه موارد یافتههایی را ارائه نمایند که مبتنی بر شواهد مناسب و کافی باشد و
مخاطرات گزارش��ات نامناسب را به شکلی فعال مدیریت نمایند .به هر حال از حسابرسان انتظار نمیرود
(در مقایس��ه با ش��یوه اظهار نظر در حسابرس��ی مالی) پیرامون دس��تیابی واحد مورد رس��یدگی به صرفه
اقتصادی ،اثر بخشی و کارآیی ،اظهارنظر واحد و کلی نماید.
 -19سطح اطمینان حسابرسی عملکرد باید به شکلی شفاف اعالم گردد .میزان صرفه اقتصادی ،کارایی
و اثربخشی به دست آمده ممکن است به اشکال گوناگون در گزارش حسابرسی عملکرد ارائه شود:
yyاز طری��ق نگاه کلی به جنبههای صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخش��ی ،که در آن هدف حسابرس��ی،
موضوع مورد نظر ،ش��واهد جمعآوری ش��ده و یافتههای به دس��ت آمده امکان یک چنین نتیجهگیری را
میسر سازد،
yyو یا از طریق ارائه اطالعات خاص در خصوص یکس��ری از نکات از جمله هدف حسابرس��ی ،سؤاالت
مطروحه ،ش��واهد جمعآوری شده ،معیارهای مورد اس��تفاده ،یافتههای به دست آمده و نتیجهگیریهای
خاص.

 -20گزارشهای حسابرس��ی باید صرف ًا ش��امل یافتههایی باش��ند که توس��ط ش��واهد مناسب و کافی
پش��تیبانی میشوند و توضیحاتی در زمینه تصمیمات اتخاذ شده در هنگام تنظیم گزارش ،نتیجهگیریها
و ش��کل دهی به توصیهها با هدف ارائه اطالعات کافی به اس��تفاده کنندگان داده ش��ود .همچنین ،باید
این موضوع که چگونه یافتههای آنها به یک مجموعه از نتیجهگیریها منجر ش��ده یا در صورت وجود
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شرایط مناسب منجر به یک نتیجه گیری کلی شده است ،توضیح داده شود .بر این اساس ،با هدف ارائه
یک گزارش معقول ،باید معیارها و چرایی استفاده از آنها تشریح شده و این موضوع که کلیه نقطهنظرات
مرتبط مد نظر قرار گرفته ،تصریح گردد .اصول گزارشگری رهنمودهای بیشتری را برای این منظور ارائه
مینماید.
اصول حسابرسی عملکرد
اصول کلی

 -21اصول کلی ،رهنمودهایی پیرامون جنبههای حسابرسی عملکرد که در فرآیند حسابرسی ،مرتبط به شمار
میروند ،ارائه مینماید .برخی از حوزههایی که این اصول به آن میپردازد همچون انتخاب موضوعات حسابرسی،
شناسایی اهداف حسابرسی و تعریف رویکرد و معیارهای حسابرسی در استاندارد شماره  3100ذکر شده و برخی
دیگر از حوزهها همچون خطر حسابرسی ،برقراری ارتباط ،مهارتها ،قضاوت حرفهای ،کنترل کیفی ،سطح اهمیت
و مستندس��ازی بر پایه استاندارد ش��ماره  3100شکل گرفته است .برخی دیگر از حوزهها ،شامل اصول اخالقی،
اصول استقالل ،در استاندارد شماره  3100و استانداردهای مربوط به سطح دو به آن اشاره شده است.
هدف حسابرسی
 -22حسابرسان باید هدف حسابرسی را به روشنی تعریف و تعیین نموده به نحوی که با
مولفههای صرفه اقتصادی ،کارآیی و اثربخشی مرتبط باشد.

 -23هدف حسابرسی ،رویکرد و طرح حسابرسی را مشخص مینماید .هدف حسابرسی میتواند صرف ًا
موضوع تشریح وضعیت موجود را دنبال نماید ،اگر چه بیان اهداف حسابرسی به صورت هنجاری (آیا امور
آنگونه که باید باشند ،هستند؟) یا تحلیلی (چرا امور آنگونه که باید باشند ،نیستند؟) احتما ًال ارزش افزوده
بیش��تری به دنبال خواهد داش��ت .در هر صورت این موضوع باید مد نظر حسابرسان باشد که حسابرسی
به چه چیزی مربوط اس��ت ،چه دستگاهها یا اجزایی از آنها مشمول میشوند و توصیههای نهایی توسط
چه کس��انی قابل اس��تفاده است .اهداف حسابرسی که به صورت مناس��ب و خوب تعریف شده باشند ،به
یک دس��تگاه اجرایی خاص یا یک گروه قابل شناس��ایی از متصدیان دولتی ،سامانهها ،عملیات ،برنامهها،
فعالیتها یا سازمانها ارتباط پیدا میکند.
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 -24بس��یاری از اهداف حسابرس��ی را میتوان در قالب یک سؤال کلی حسابرسی مطرح کرد که قابل
تقس��یم به سؤاالت فرعی دقیقتری باشد .سؤاالت مذکور باید از نظر موضوعی مرتبط و مکمل همدیگر
باشند و با یکدیگر همپوشانی نداشته باشند .همچنین سؤاالت باید مجموع ًا تمامی جنبههای سؤال اصلی
را به شکلی جامع و فراگیر در بر گیرند .کلیه اصطالحات بکار رفته در سؤال باید به شکلی روشن تعریف
ش��وند .طرح سؤاالت حسابرسی یک فرآیند مس��تمر و تکرارپذیر بوده که در آن سؤاالت به شکلی مکرر
با در نظر گرفتن اطالعات مرتبط با موضوع و نیز قابلیت پاسخگویی به آن ،تعریف و پاالیش میشوند.
امکان دارد به جای تعریف صرف ًا یک هدف یا یک سؤال حسابرسی ،چندین هدف حسابرسی مشخص
شود .در اینگونه موارد ،همواره نیاز نخواهد بود که اهداف به سؤاالت فرعی تجزیه شود.
رویکرد حسابرسی
 -25حسابرس�ان ب�ه منظور قاب�ل اطمینان بودن برنامه حسابرس�ی ،الزم اس�ت یکی از
رویکردهای نتیجه ،مساله یا سیستم محور یا ترکیبی از آنها را انتخاب نمایند.

 -26رویکرد کلی حسابرس��ی ،عنصر اصلی در هر حسابرسی است که ماهیت رسیدگیهایی را که باید
انج��ام گ��ردد تعیین میکند .همچنین رویکرد کلی حسابرس��ی ،دانش ،اطالع��ات و دادههای ضروری و
روشهای حسابرسی مورد نیاز را جهت اخذ و تجزیه و تحلیل آنها تعریف مینماید.
 -27حسابرسی عملکرد عموم ًا از رویکردهای زیر پیروی مینماید:

 yyرویکرد سیس��تم محور ،که کارکرد صحیح سیس��تمهای مدیریتی نظیر سیستمهای مدیریت مالی را
رسیدگی مینماید.
 yyرویک��رد نتیجهگرا ،ک��ه ارزیابی مینماید آیا نتایج یا پیامدهای خروج��ی همانگونه که مدنظر بودهاند
حاصل شدهاند؟ یا برنامهها و خدمات طبق آنچه مد نظر بوده است عمل میکنند؟
yyرویکرد مس��اله محور ،که دالیل مس��ائل یا انحرافات خاص از معیارها را رسیدگی ،بررسی و تجزیه و
تحلیل مینماید.
رویکردهای سهگانه فوق را میتوان از منظر باال به پائین یا پایین به باال پیگیری نمود .رویکرد باال به
پایی��ن عمدت ًا بر الزامات ،مقاصد ،اهداف و انتظارات حاکمی��ت تمرکز میکند ،در حالیکه دیدگاه پایین به
باال بر مشکالت عمده مردم و جامعه متمرکز میشود.
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معیارها

 -28حسابرس��ان باید معیارهای مناس��بی را مرتبط با س��ؤاالت حسابرس��ی تعیین و بکار گیرند که با
مولفههای صرفه اقتصادی ،کارایی و اثربخشی ارتباط داشته باشند.
 -29معیارها ،س��نجههایی هس��تند که برای ارزیابی موضوع مورد اس��تفاده ق��رار میگیرند .معیارهای
حسابرس��ی عملکرد ،اس��تانداردهای معقول و معین عملکرد بوده که در قیاس با آنها ،صرفه اقتصادی،
کارایی و اثربخشی موضوع حسابرسی قابل اندازهگیری و ارزیابی است.
 -30معیاره��ا مبنایی را برای ارزیابی ش��واهد ،ش��کلگیری یافتههای حسابرس��ی و حصول نتیجه در
خصوص اهداف حسابرس��ی فراهم مینمایند .همچنین معیارها در مباحثی که درون گروه حسابرس��ی ،با
مدیریت دیوان محاس��بات کشور و یا در ارتباط با دس��تگاههای مورد رسیدگی صورت میگیرد ،عنصری
مهم به شمار میروند.
yyمعیارها میتوانند کمی یا کیفی باشند و باید مشخص نمایند که دستگاه مورد رسیدگی در قیاس با چه
چیزی مورد ارزیابی قرار میگیرد .معیارها ممکن اس��ت عمومی یا خاص باش��ند ،و بر آنچه که باید طبق
قوانین ،مقررات یا اهداف صورت گیرد ،تمرکز نمایند؛ بر آنچه که بر اساس اصول حکمرانی خوب ،دانش
علمی یا بهترین رویهها مورد انتظار است ،تمرکز نماید یا بر آنچه که منجر به شرایط بهتر میشود.
yyمنابع مختلفی میتواند برای تعیین معیارها اس��تفاده ش��ود که از آن جمل��ه میتوان به چارچوبهای
اندازهگیری عملکرد اش��اره نمود .بایستی اینکه کدام منبع از ش��واهد مورد استفاده قرار میگیرد ،تصریح
ش��ود .معیار بایس��تی به همان میزان که از منظر اس��تفاده کنندگان مربوط و قابل فهم است ،با توجه به
موضوع مورد رسیدگی و اهداف حسابرسی ،کامل ،قابل اتکا ،عینی و بیطرفانه تعیین شده باشد.

yyبرای تعیین معیارها الزم است با دستگاه مورد رسیدگی مذاکره شود ،اما نهایت ًا انتخاب معیار مناسب از
مس��ئولیتهای حسابرس اس��ت .اگر چه تعریف و ابالغ معیارها در خالل مرحله برنامهریزی ممکن است
اعتب��ار و پذی��رش عمومی آنها را افزایش دهند ،اما در حسابرس��یهایی که دربرگیرنده مس��ائل پیچیده
هستند ،همیشه این امکان وجود ندارد تا پیشاپیش نسبت به وضع معیارها اقدام نمود ،بلکه معیارها را باید
در طول فرآیند حسابرسی تعریف کرد.
yyدر حالیکه در برخی انواع حسابرسی معیارهای قانونی روشن و به دور از ابهام وجود دارد ،در حسابرسی
عملکرد نوع ًا وضع به این ش��کل نیست .اهداف حسابرسی ،سؤاالت و رویکرد حسابرسی ،مربوط بودن و
نوع معیارهای مناس��ب را تعیین نموده و اعتماد استفادهکنندگان به یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسی
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عملکرد به معیارها را ش��کل میدهد .براین اس��اس ،انتخاب معیارهای معتبر و هدفمند امری حیاتی به
شمار میرود.
yyدر حسابرس��ی عملکرد مساله محور ،انحراف ش��ناخته شده یا مشکوک از آنچه میتوانست یا باید باشد،
میتواند نقطه ش��روع محسوب گردد .لذا هدف اصلی تنها بررسی مسائل نیست (انحراف از معیار و عواقب
آن) بلکه شناس��ایی علل آن میباش��د .این موضوع ،تصمیمگیری در خصوص نحوه بررسی علل مسائل در
طول مرحله طراحی را با اهمیت مینماید .نتیجهگیریها و توصیهها اساس ًا بر پایه فرآیند تجزیه و تحلیل و
تأیید علل استوار هستند ،هر چند همواره منبعث از معیارهای تجویز شده است.
خطر حسابرسی
 -31حسابرس�ان باید به ش�کلی فعال خطر حسابرس�ی را مدیریت نمایند ،خطر ش�امل
نتیجهگیریهای غلط و ناقص اس�ت ،که اطالعات ناصحیح را در اختیار گذاش�ته یا در ایجاد
ارزش افزوده برای استفاده کنندگان باز میماند.

 -32برخی موضوعات در حسابرس��ی عملکرد پیچیده و از جنبه سیاس��ی ،حساس میباشند .در حالیکه
ع��دم انتخاب اینگونه موضوعات خطر نقصان یا عدم صح��ت را کاهش میدهد اما احتمال ایجاد ارزش
افزوده حسابرسی را نیز محدود مینماید.
خطری که بر اثر آن حسابرسی نتواند ارزش افزوده ایجاد نماید ،از احتمال عدم توانایی در ارائه اطالعات
یا دیدگاههای جدید تا احتمال غفلت از عوامل مهم متغیر بوده و به عدم توانایی در تهیه گزارش حسابرسی
متضمن دانش یا توصیههایی که به استفاده کنندگان در عملکرد بهتر یاری رساند ،منجر خواهد شد.
 -33جنبههای مهم خطر ممکن است شامل نداشتن شایستگی الزم برای انجام تجزیه و تحلیل جامع یا عمیق
به ش��کلی کافی ،عدم دسترس��ی به اطالعات کیفی ،جمعآوری اطالعات با دقت کم (برای مثال به دلیل تقلب یا
رویههای غیرمعمول) ،عدم توانایی در بروز و ارائه کلیه یافتهها و عدم جمعآوری یا اشاره به مناسبترین دالیل ،باشد.
 -34حسابرسان باید خطر را به شکلی فعاالنه مدیریت نمایند .نحوه برخورد با خطر حسابرسی در درون
کل فرآیند و روششناس��ی حسابرس��ی عملکرد جای دارد .اس��ناد برنامهریزی حسابرسی باید خطرهای
احتمالی و شناخته شده را که تصور میرود احتما ًال در آینده روی دهد ،در بر داشته و نحوه برخورد با آن
را بیان نماید.

131

132

استانداردهای حسابرسی دیوان محاسبات کشور

برقراری ارتباط

 -35حسابرس��ان باید در طول فرآیند حسابرسی به صورت اثربخش و مناسب با دستگاه مورد رسیدگی
ارتباط داشته و محتوا ،فرآیند و مخاطبین ارتباطی خود را برای هر حسابرسی تعریف نمایند.
 -36دالیل متعددی برای بیان اهمیت برقراری ارتباط با دس��تگاه مورد رسیدگی در زمینه برنامهریزی
وجود دارد:
yyاز آنجاییکه حسابرس��یهای عملکرد معمو ًال به صورت مس��تمر (برای مثال به صورت س��االنه) انجام
نمیشوند ،مسیرهای ارتباطی ممکن است در حال حاضر وجود نداشته باشد.
yyغالب ًا معیار از قبل تعریف ش��دهای (نظیر چارچوب گزارش��گری مالی) وجود ندارد ،فلذا تبادل فش��رده
نظرات با دستگاه مورد رسیدگی ضروری به نظر میرسد.
 yyنیاز به گزارشهایی که در بر گیرنده تمامی جوانب امر باشد ،مستلزم تالش فعال برای تحصیل بینش
نسبت به نقطه نظرات ذینفعان مختلف میباشد.
-37حسابرس��ان باید اشخاص مس��ئول و سایر اشخاص کلیدی را شناس��ایی نموده و در ایجاد ارتباط
دوس��ویه اثربخش پیش��قدم ش��وند .با برقراری ارتباط مناس��ب ،حسابرس��ان میتوانند به نحوی مؤثر به
منابع اطالعاتی ،دادهها و نظرات دس��تگاه مورد رس��یدگی دسترسی داشته باش��ند .بکارگیری مسیرهای
ارتباطی برای تشریح اهداف حسابرسی عملکرد به اشخاص اشاره شده ،موجب افزایش احتمال بکارگیری
توصیههای حسابرس��ی میشود .حسابرسان باید ارتباط حرفهای خوبی را با اشخاص مزبور ایجاد نموده و
جری��ان آزاد و قوی اطالعات را تا جایی که الزامات محرمانگی اجازه میدهد مس��تقر نموده و در فضای
احترام و تفاهم متقابل برای نقش و مسئولیتها ،به بحث و گفتگو بپردازند .در هر صورت ،برای اطمینان
از اینکه ارتباط با دس��تگاه اجرایی بر اس��تقالل و بیطرفی دیوان محاسبات کشور خدشهای وارد نمیکند،
جانب احتیاط باید رعایت شود.
 -38حسابرسان باید دستگاه مورد رسیدگی را از جنبههای کلیدی حسابرسی ،از جمله هدف حسابرسی،
سؤاالت حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی ،به طریق مناسب مطلع سازند.
 -39به دس��تگاه مورد رسیدگی باید فرصتی داده ش��ود تا قبل از اینکه دیوان محاسبات کشور گزارش
حسابرس��ی خود را منتش��ر نماید ،در خصوص یافتههای حسابرسی ،نتیجهگیریها و توصیهها اظهار نظر
نماید .هر گونه اختالف باید تجزیه و تحلیل شده و اشتباهات موجود اصالح گردد .بررسیهای مجدد باید
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در کاربرگها ثبت ش��ود به گونهای که تغییرات در پیشنویس گزارش حسابرس��ی ،یا دالیل عدم اعمال
تغییرات ،مستند شوند.
 -40در پایان فرآیند حسابرسی ،میتوان بازخورد اشخاص مسئول پیرامون کیفیت حسابرسی منتشر شده را
اخذ نمود .میتوان برداشت دستگاه مورد رسیدگی از کیفیت حسابرسی نیز مورد پرسش قرار داد.
مهارتها
 -41گروه حسابرس�ی باید در مجموع صالحیت حرفهای الزم برای انجام حسابرس�ی را
دارا باشد .این امر شامل برخورداری از دانش مناسب در خصوص حسابرسی ،طرح تحقیق،

س�ایر علوم از جمله علوم اجتماعی و تکنیکهای رسیدگی و ارزیابی و همچنین مهارتهای
شخصی نظیر مهارتهای تحلیلی ،نوشتاری و ارتباطی میباشد.

در حسابرس��ی عملک��رد ،مهارتهای خاصی همچون دانش تکنیکه��ای ارزیابی و قابلیتهای فردی
همچون ارتباطات و مهارتهای نوشتاری مورد نیاز است .حسابرسان باید شناخت مناسبی از سازمانهای
دولتی ،برنامهها و وظایف داش��ته باشند .برخورداری از این موارد موجب ایجاد اطمینان از انتخاب صحیح
حوزههای حسابرس��ی میش��ود .همچنین موجب میش��ود که حسابرس��ان بتوانند بطور مؤثر برنامهها و
فعالیتهای دولت را بررسی نمایند.
 -42ممکن است راههای خاصی برای کسب مهارتهای ضروری وجود داشته باشد؛ برای هر حسابرسی
عملکرد ،حسابرس��ان الزم است ش��ناخت کاملی از اقدامات دولتی که موضوع حسابرسی میباشد ،و نیز
علل زمینهای مربوطه و اثرات احتمالی داش��ته باش��ند .این دانش الزم اس��ت به صورت مستمر باالخص
برای هر حسابرسی ،تحصیل یا تکمیل شود .حسابرسیهای عملکرد غالب ًا شامل فرآیند یادگیری و توسعه
روششناس��ی به عنوان بخشی از حسابرسی است .لذا یادگیری و آموزش حین کار باید برای حسابرسان
تأمین ش��ود ،حسابرس��ان باید مهارتهای حرفهای خود را از طریق توس��عه حرفهای مداوم حفظ نمایند .
گرایش به یادگیری و فرهنگ تشویقی مدیریت ،نشانگرهای با اهمیتی برای افزایش مهارتهای حرفهای
تک تک حسابرسان به شمار میآید.
 -43در حوزههای تخصصی ،میتوان برای تکمیل دانش تیم حسابرسی ،از کارشناسان خارج از دیوان
محاس��بات کشور استفاده نمود .ارزیابی اینکه آیا و در چه حوزههایی کارشناسی خارج از دیوان محاسبات
کشور مورد نیاز است و ترتیب دادن اقدامات مورد نیاز ،از وظایف حسابرسان است.
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قضاوت حرفهای و تردید حرفهای
 -44حسابرس�ان باید تردید حرفهای را بکار گیرند ،اما در عین حال الزم اس�ت پذیرای
نظرات باشند و تمایل به نوآوری داشته باشند.

 -45این موضوع از اهمیت حیاتی برخوردار است که حسابرسان تردید حرفهای را بکار گیرند ،رویکردی
نقادانه داش��ته باش��ند و فاصله خود را با اطالعات تهیه ش��ده حفظ نمایند .از حسابرسان انتظار میرود تا
ارزیابیهای خود را به صورت منطقی انجام داده و مانع از دخالت ترجیحات شخصی خود و دیگران گردند.
 -46هم زمان ،حسابرس��ان باید پذیرای نقطه نظرات و اس��تداللها باشند .این موضوع جهت پرهیز از
قضاوت نادرست یا خطای تحلیل ،امری ضروری به شمار میرود .احترام ،انعطافپذیری ،حس کنجکاوی
و تمای��ل به ن��وآوری از درجه اهمیت یکس��انی برخوردارند .نوآوری معطوف به فرآیند حسابرس��ی و نیز
فرآیندها یا فعالیتهای مورد حسابرسی میباشد.
 -47حسابرسان باید دیدگاههای مختلف را مد نظر قرار داده و نظرات و استداللهای مختلف را با نگاهی باز و
بیطرفانه پذیرا باشند .در غیر اینصورت ممکن است استداللهای مهم یا شواهد کلیدی را از دست دهند .
باید همزمان با فعالیت در زمینه کس��ب دانش جدید ،برای جمعآوری ،تفس��یر و تجزیه و تحلیل دادهها،
خالق ،متفکر ،انعطافپذیر ،کاردان ،و عملگرا باشند.
 -48در طول فرآیند حسابرسی ،از انتخاب موضوع و برنامهریزی حسابرسی گرفته تا گزارشدهی ،الزم
اس��ت استاندارد باالی رفتار حرفهای حفظ شود .برای حسابرس��ان مهم است که به صورت قاعدهمند ،با
دقت و هدفمند و تحت نظارت مناسب کار کنند.
کنترل کیفیت

 -49حسابرس��ان برای حفظ کیفیت ،باید روشهایی را بکار بگیرند که اطمینان حاصل نمایند الزامات
مربوط رعایت ش��ده و بر تهیه گزارشهای مناس��ب ،جامع و عادالنه که متضمن ارزش افزوده بوده ،و به
سؤاالت حسابرسی پاسخ میدهند ،تأکید بورزند.
 -50در انجام حسابرس��یهای عملکرد با کیفیت مناس��ب ،موارد مش��خص زیر الزم است مد نظر قرار
گیرند:
yyحسابرسی عملکرد فرآیندی است که در آن گروه حسابرسی حجم عظیمی از اطالعات خاص حسابرسی
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را جم��عآوری نموده و درجه باالیی از قضاوت و صالحدید حرفهای در خصوص مس��ائل مربوطه را بکار
میگی��رد .بنابراین این موض��وع باید در کنترل کیفیت مد نظر قرار گیرد و نیاز به اس��تقرار فضای کاری
اعتماد و مس��ئولیت متقابل و پش��تیبانی از گروههای حسابرس��ی باید به عنوان بخشی از مدیریت کیفیت
تلقی گردد .این امر ممکن است شامل بکارگیری روشهای کنترل کیفیتی باشد که با موضو مرتبط بوده،
به آس��انی قابل مدیریت باش��د و موجب کسب اطمینان از این موضوع میگردد که حسابرسان با روی باز
پذیرای بازخورد دریافتی از کنترل کیفیت میباشند .در صورت وجود اختالف نظر بین سرپرستان و گروه
حسابرس��ی ،اقدامات مناس��بی باید صورت پذیرد تا اطمینان حاصل شود دیدگاه گروه حسابرسی به اندازه
کافی مد نظر قرار گرفته و اینکه با رویههای دیوان محاسبات کشور سازگار میباشد.
yyدر حسابرسی عملکرد ،حتی اگر گزارش مبتنی بر شواهد ،مستند و صحیح باشد ،اما متضمن نظر جامع
و غیرجانبدارانه نباشد ،توجه اندکی به نظرات صورت گرفته باشد یا به شکلی غیر رضایتبخش با سؤاالت
حسابرسی برخورد کند ،نامناسب و ناکافی خواهد بود .این مالحظات باید بخش ضروری از اقداماتی باشد
که کیفیت را تضمین مینماید.
yyبا توجه به تغییر اهداف حسابرسی متناسب با موضوعات ،تعریف اینکه چه چیزی یک گزارش باکیفیت
را ش��کل میدهد از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت .به این منظور باید اقدامات عمومی کنترل کیفیت به
عنوان مکمل اقدامات حسابرسی به کار گرفته شود.
yyهیچ روش کنترل کیفیتی در س��طح حسابرس��ی نمیتواند گزارش��ات حسابرسی عملکرد با حد نهایت  
کیفیت را تضمین نماید .مهم اس��ت که حسابرس��ان از یک میزان مشخص صالحیت و انگیزه برخوردار
بوده و آنها را حفظ نمایند .الزم اس��ت ساز و کارهای کنترلی از طریق پشتیبانی ،نظیر آموزش حین کار
و راهنمایی برای گروه حسابرسی بکار گرفته شود.
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اهمیت
 -51حسابرسان باید در تمام فرآیند حسابرسی اهمیت را مد نظر قرار دهند .نه تنها الزم
است نسبت به جنبههای مالی بلکه نسبت به جنبههای اجتماعی و سیاسی موضوع ،با هدف
ارائه بیشترین ارزش افزوده تفکر و تعمق گردد.

 -52اهمیت میتواند اینگونه تعریف ش��ود که عبارت اس��ت از اهمیت نسبی موضوع مورد رسیدگی در
موقعیت و وضعیتی که در آن بررسی میشود .اهمیت موضوع حسابرسی به میزان اثرات آن ارتباط دارد .
اهمیت به این بس��تگی دارد که آیا فعالیت در مقایس��ه با دیگر فعالیتها کم اهمیت است یا خیر؟ و اینکه
آیا کاس��تیها در حوزه مربوطه میتواند بر س��ایر فعالیتهای درون دستگاه مورد رسیدگی تأثیرگذار باشد
یا خیر؟ یک موضوع زمانی مهم تلقی میش��ود که دارای اهمیت ویژهای بوده و بهبودهای حاصله تأثیر
چشمگیری داشته باشند .موضوع زمانی دارای اهمیت کمتری است که فعالیت دارای ماهیت عادی بوده
و اثر عملکرد ضعیف به یک حوزه کوچک محدود شده و یا بسیار ناچیز است.

 -53در حسابرس��ی عملکرد ،ممکن اس��ت س��طح اهمیت از طریق ارزش پولی ،تعریف شود اما لزوم ًا
اینگونه نخواهد بود .در تعریف س��طح اهمیت ،حس��ابرس باید در نظر داش��ته باشد که از منظر اجتماعی
و سیاس��ی چه چیزی مهم بوده و به خاطر داش��ته باش��د که این اهمیت در طول زمان دس��تخوش تغییر
میشود و به دیدگاه استفاده کنندگان ذیربط و طرفهای مسئول بستگی دارد .با توجه به اینکه موضوعات
حسابرس��ی عملکرد با یکدیگر در ابعاد مختلف دارای تفاوت میباش��ند و معیارهای مربوطه غالب ًا توس��ط
قانونگذار وضع نمیش��ود ،این دیدگاه ممکن اس��ت از یک حسابرس��ی به حسابرسی دیگر متفاوت باشد .
ارزیابی این موضوع نیازمند قضاوت دقیق از جانب حسابرس است.
 -54اهمیت ،کلیه جنبههای حسابرس��یهای عملکرد را در ب��ر میگیرد ،نظیر انتخاب موضوع ،تعریف
معیارها ،ارزیابی ش��واهد و مستندسازی و مدیریت مخاطرات مربوط به یافتهها یا گزارشهای حسابرسی
نامناسب یا کماثر.
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مستندسازی
 -55حسابرسان باید حسابرسی را مطابق با شرایط خاص آن مستندسازی کنند .اطالعات
باید به ش�کلی کافی و کامل بوده و حاوی جزییات باش�د تا یک حس�ابرس باتجربه که هیچ
ارتباط قبلی با حسابرس�ی نداشته است بتواند متعاقباً مشخص نماید که چه کارهایی انجام
شده تا به یافتههای حسابرسی ،نتیجهگیریها و توصیهها منتج گردد.

  -56نظیر کلیه حسابرسیها ،حسابرسان عملکرد باید مستندات کافی از برنامهریزی ،اجرا و گزارشگری
یافتههای هر حسابرس��ی را نگهداری نمایند .با این حال ،هدف و مفهوم مستندات در حسابرسی عملکرد
تا حدودی خاص محسوب میشود.
yyبا توجه به طراحی و تدوین روش شناختی حسابرسی و معیار به صورت خاص برای هر کار حسابرسی،
حسابرس مسئولیت ویژه دارد تا استدالل خود را به صورت شفاف بیان نماید.
yyدر حسابرس��ی عملکرد ،گزارش عالوه بر آنکه حاوی یافتهها و توصیهها میباشد ،چارچوب ،دیدگاه و
س��اختار تحلیلی را که اتخاذ شده است و فرآیندی که برای رسیدن به نتیجهگیریها پیگیری شده است،
را شرح میدهد .گزارش تا آنجا که امکان دارد نقشی را بر عهده میگیرد که در سایر حسابرسیها توسط
استانداردهای کلی یا مستندات حسابرسی ایفا میشود.
yyمستندسازی صرف ًا نباید موید صحت واقعیتها باشد ،بلکه باید این اطمینان را ایجاد نماید که گزارش
یک بررسی جامع ،عادالنه و کامل از سؤال یا موضوع حسابرسی شده ارائه میدهد .لذا ،برای مثال ،ممکن
است برای مستندسازی ضروری باشد تا به استداللهای پذیرفته نشده در گزارش اشارهای شده یا نحوه
برخورد با نقطه نظرات مختلف در گزارش شرح داده شود.

yyهدف از گزارش حسابرس��ی در حسابرسی عملکرد ،ارائه اس��تدالل جهت ایجاد عکسالعمل مناسب در
اس��تفادهکنندگان از طریق ارائه بینشهای جدید ،در عوض ارائه یک جمله رس��می اطمینانبخش اس��ت .
درس��ت همانگونه که اهداف حسابرسی ،ماهیت ش��واهد ضروری را تعیین میکنند ،ماهیت مستندسازی را
نیز مشخص مینمایند.
yyداش��تن مس��تندات کافی نه تنها بخشی از تضمین کیفیت (برای مثال از طریق کمک به اطمینان از این
که کار تفویض شده به شکلی رضایتبخش انجام شده و اینکه اهداف حسابرسی محقق شدهاند) محسوب
میش��ود بلکه به عنوان بخش��ی از توسعه حرفهای دیوان محاسبات کشور و حسابرسان نیز به شمار میرود
زیرا میتواند رویه خوبی برای حسابرسیهای مشابه در آینده ایجاد نماید.
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اصول مربوط به فرآیند حسابرسی
 -57حسابرسی عملکرد متشکل از مراحل اصلی برنامهریزی ،اجرا ،گزارشگری و پیگیری است:
yyبرنامهریزی به معنای انتخاب موضوعات ،مطالعات اولیه و طراحی حسابرسی است.
yyاجرا به معنای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات میباشد.
yyگزارشگری به معنای ارائه نتایج حسابرس��ی یا به عبارت دیگر پاس��خگویی به س��ؤاالت حسابرس��ی،
یافتهها ،نتیجهگیریها و توصیهها به کاربران میباشد.
yyپیگیری به این معنا اس��ت که آیا اقدام انجام ش��ده در پاس��خ به یافتهها و توصیهها ،مشکالت اساسی و
نقاط ضعف را برطرف کرده است یا خیر؟
گامهای اش��اره ش��ده ممکن است تکرار ش��وند .برای مثال ،دیدگاههای جدید ناشی از فرآیند حسابرسی
ممکن اس��ت تغییر در طرح حسابرسی را ضروری س��ازد ،ممکن است بخشهای مهمی از گزارشگری (به
عنوان مثال بیان نتایج حسابرسی) به صورت کلی بیان شود یا حتی ممکن است در خالل فرآیند حسابرسی
تکمیل شود.
برنامهریزی
انتخاب موضوع
 -58حسابرس�ان بای�د از طریق فرآیند برنامهریزی راهبردی ب�ا تجزیه و تحلیل موضوعات
بالقوه و انجام تحقیق به منظور شناسایی خطرها و مشکالت ،موضوعات حسابرسی را انتخاب
نمایند.

 -59تعیین اینکه چه موضوعاتی باید حسابرسی شود معمو ًال بخشی از فرآیند برنامهریزی راهبردی دیوان
محاس��بات کشور میباش��د .حسابرس��ان به نحو مقتضی ،باید در زمینههای تخصصی در این امر مشارکت
نمایند .حسابرسان ممکن است دانش ناشی از حسابرسیهای قبلی را با سایر حسابرسان به اشتراک بگذارند،
ممکن است اطالعات حاصل از فرآیند برنامهریزی راهبردی ،برای حسابرسیهای آتی مفید و مرتبط باشد.
 -60در این فرآیند ،حسابرسان باید به این موضوع توجه داشته باشند که موضوعات حسابرسی باید دارای
اهمیت کافی و نیز قابل حسابرس��ی باش��ند و در راستای وظایف و مس��ئولیتهای قانونی دیوان محاسبات
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کشور باشد .هدف فرآیند انتخاب موضوع باید افزایش تأثیر مورد انتظار حسابرسی ،همزمان با در نظر گرفتن
ظرفیتهای حسابرسی (نظیر منابع انسانی و مهارتهای حرفهای) باشد.
 -61تکنیکهای رس��می برای برنامهریزی راهبردی ،نظیر تجزیه و تحلیل خطر یا ارزیابیهای مس��اله،
میتواند به سازماندهی این فرآیند کمک نماید اما به منظور جلوگیری از ارزیابیهای یک جانبه نیاز است
که قضاوت حرفهای صورت گیرد.
برنامهریزی حسابرسی
 -62حسابرسان باید حسابرسی را به گونهای برنامهریزی کنند که منجر به انجام حسابرسی

با کیفیت باال شده و با لحاظ کارآمدی ،اثرگذاری و استفاده مناسب از منابع ،در زمان مشخص
شده و مطابق با اصول مدیریت مطلوب پروژه صورت گیرد.

 -63در برنامهریزی حسابرسی ،در نظر گرفتن موارد زیر اهمیت به سزایی دارد:
yyدانش و اطالعات پیشزمینه مورد نیاز برای شناخت دستگاه مورد رسیدگی ،به گونهای که امکان ارزیابی
مساله و مخاطرات پیش روی ،منابع احتمالی شواهد و مستندات ،قابلیت حسابرسی و اهمیت حوزههای در
نظر گرفته شده برای حسابرسی ،فراهم گردد.
yyاهداف حسابرسی ،سؤاالت ،معیارها ،موضوع و روش انجام حسابرسی (از جمله تکنیکهای مورد استفاده
برای جمعآوری شواهد و انجام تجزیه و تحلیل حسابرسی)
yyفعالیتهای ضروری ،نیروی انس��انی مورد نیاز و مهارتهای الزم (از جمله اس��تقالل گروه حسابرسی،
منابع انس��انی و اس��تفاده احتمالی از کارشناس��ان خارج از س��ازمان) ،منابع برآوردی مورد نیاز برای انجام
حسابرسی ،چارچوبهای زمانی کلیدی پروژه ،نقاط مهم فرآیند حسابرسی و نقاط اصلی کنترل
 -64برای اطمینان از اینکه حسابرس��ی به شکلی درس��ت برنامهریزی شده است ،الزم است حسابرسان
از موضوع مورد نظر دانش کافی داش��ته باش��ند .در حسابرسی عملکرد ،دانش تخصصی ،موضوعی و روش
انجام حسابرسی ،قبل از شروع حسابرسی (مطالعات اولیه) تحصیل میشود.
 -65به هنگام برنامهریزی حسابرس��ی ،حسابرس باید روشهای حسابرسی را که برای جمعآوری شواهد
کافی و مناس��ب حسابرس��ی اس��تفاده میگردد ،طراحی نمای��د .این موضوع را میت��وان در چندین مرحله
انجام داد :تصمیمگیری در خصوص کل طراحی حسابرس��ی (چه سواالتی باید پرسیده شود ،نظیر سؤاالت
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توضیحی ،تشریحی ،یا ارزیابی) ،تعیین سطح مشاهده (برای مثال مشاهده کل فرآیند یا اجزاء مختلف آن)،
روش جمع آوری ش��واهد (برای مثال تجزیه و تحلیل جامع یا نمونهگیری) ،تکنیکهای خاص جمعآوری
دادهه��ا (برای مثال مصاحبه یا گروه کانونی) .روشهای جم��عآوری دادهها و تکنیکهای نمونهگیری باید
به دقت انتخاب ش��وند .برنامهری��زی همچنین باید متضمن کار تحقیقاتی با ه��دف دانشآفرینی ،آزمایش
طرحهای مختلف حسابرس��ی و بررسی این موضوع که آیا دادههای الزم در دسترس هستند یا خیر؟ باشد .
این موضوع انتخاب مناسبترین روش حسابرسی را سادهتر خواهد نمود.
 -66مدیریت ارشد ،عملیاتی و گروه حسابرسی باید با طرح کلی حسابرسی و محتویات آن آشنایی داشته
باش��ند .تصمیمگیری در خصوص طرح کلی حسابرسی و نتایج آن از نظر منابع غالب ًا مستلزم ورود و دخالت
مدیران ارش��د دیوان محاس��بات کشور میباش��د ،زیرا آنها میتوانند تضمین نمایند که مهارتها ،منابع و
ظرفیتها برای دستیابی به اهداف و پاسخگویی به سؤاالت حسابرسی وجود دارند.
 -67برنامه حسابرس��ی باید منعطف باش��د؛ به گونهای که حسابرس��ان بتوانند از ش��ناخت کسب شده در
جریان حسابرس��ی اس��تفاده نمایند .روشهای حسابرسی انتخابی باید روشهایی باشد که به بهترین شکل
امکان جمعآوری دادههای حسابرس��ی را به شکلی کارآمد و مؤثر فراهم نماید .در حالیکه هدف حسابرسان
باید اتخاذ بهترین ش��یوههای کاری باش��د ،مالحظات عملی نظیر در دس��ترس بودن دادهها ممکن اس��ت
انتخاب روشها را محدود سازد .لذا بهتر است در این خصوص انعطاف پذیر و عمل گرا بود .به همین دلیل،
روشهای حسابرس��ی عملکرد نباید بیش از حد اس��تاندارد شده باشند .برخورد تجویزی بیش از حد ،ممکن
اس��ت بر انعطاف پذیری ،قضاوت حرفهای و س��طوح باالی مهارتهای تحلیلی که در حسابرس��ی عملکرد
مورد نیاز است ،تأثیر سوء داشته باشد .در یکسری موارد ـ که برای مثال حسابرسی نیاز به جمعآوری دادهها
در نقاط یا حوزههای مختلف دارد یا حسابرس��ی باید توس��ط تعداد زیادی از حسابرسان انجام شود ـ ممکن
اس��ت نیاز به یک برنامه با جزئیات بیش��تری باشد که در آن سؤاالت و روشهای حسابرسی بطور شفاف و
صریح تعریف شدهاند.
 -68به هنگام برنامهریزی حسابرسی ،حسابرسان باید خطر تقلب را ارزیابی نمایند .اگر با توجه به اهداف
حسابرسی ،خطر تقلب چشمگیر باشد ،حسابرسان باید از سامانه کنترل داخلی مرتبط کسب شناخت نموده و
بررسی کنند که آیا نشانههایی از بینظمی وجود دارد که عملکرد را تحت شعاع قرار دهد یا خیر؟ همچنین
باید تعیین نمایند که آیا دس��تگاه مورد رس��یدگی اقدام مقتضی و مناس��ب در خصوص پیشنهادات ناشی از
حسابرس��یهای قبلی یا سایر بررسیهایی که به اهداف حسابرس��ی مرتبط هستند را انجام دادهاند یا خیر؟
نهایت ًا ،حسابرس��ان باید به دنب��ال برقراری تماس با ذینفعان و آگاهان و متخصصان حوزه مورد رس��یدگی
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باش��ند ،تا دانش مناس��ب برای ایجاد رویههای مطلوب یا بهترین رویهها شکل دهند .هدف کلی در مرحله
برنامهریزی ،تصمیمگیری از طریق س��اخت دانش و بررس��ی انواع راهبردها ،و نحوه انجام حسابرس��ی به
بهترین شکل میباشد.
اجرای حسابرسی
شواهد ،یافتهها و نتیجهگیریها
 -69حسابرس�ان باید شواهد حسابرسی مناسب و کافی به منظور تدوین یافتهها ،دستیابی
به نتایج در پاسخ به اهداف حسابرسی و سؤاالت و نیز ارائه توصیهها جمعآوری نمایند.

 -70کلیه یافتهها و نتیجهگیریهای حسابرسی باید پشتوانهای از شواهد مناسب داشته باشند .این امر باید
در متن حسابرس��ی قرار بگیرد و کلیه اس��تداللهای مرتبط ،نظرات موافق و مخالف و دیدگاههای مختلف
باید قبل از بیان نتیجهگیریها مد نظر قرار گیرد .ماهیت ش��واهد حسابرسی مورد نیاز برای نتیجهگیری در
حسابرسی عملکرد توسط موضوع ،هدف حسابرسی و سؤاالت حسابرسی تعیین میشود.
 -71حس��ابرس باید شواهد را از نقطه نظر دس��تیابی به یافتههای حسابرسی ارزیابی نماید .حسابرس بر
پایه یافتهها ،باید قضاوت حرفهای را به منظور دس��تیابی به نتایج انجام دهد .یافتهها و نتایج حسابرس��ی از
تجزیه و تحلیل ش��واهدی که اهداف حسابرس��ی را دنبال میکردند ،حاصل گردیده و پاس��خی به سؤاالت
حسابرسی محسوب میگردند.
 -72نتیجهگیریه��ا میتوان��د مبتنی بر ش��واهد کمی به دس��ت آمده با اس��تفاده از روشهای علمی یا
تکنیکهای نمونهگیری باش��د .برای نتیجهگیری ،ممکن اس��ت نیاز به میزان عمدهای از قضاوت و تفسیر
باش��د تا سؤاالت حسابرسی پاسخ داده ش��ود ،به این دلیل که شواهد حسابرسی ممکن است متقاعد کننده
باش��ند (نکات��ی دال بر اینکه )...تا قطعی (درس��ت/غلط) .میزان دقت باید در مقایس��ه ب��ا هرآنچه معقول،
اقتصادی و مرتبط با هدف است سنجیده شود .مشارکت مدیریت ارشد در این موضوع توصیه میشود.
  -73حسابرسی عملکرد شامل فرآیندهایی تحلیلی میشود که نهایت ًا به تدریج از طریق تعامل متقابل بروز
کرده و اجازه میدهد تا سؤاالت حسابرسی و روشهای بکارگرفته شده از نظر عمق و سطح پیچیدگی توسعه
پیدا نمایند .این موضوع ممکن است شامل ترکیب و مقایسه دادهها از منابع مختلف ،انجام نتیجهگیریهای
مقدماتی و تدوین یافتهها به منظور ساخت فرضیه قابل آزمایش (در صورت لزوم) ،در قبال سایر اطالعات
باشد .کل فرآیند ،ارتباط تنگاتنگی با تهیه گزارش حسابرسی دارد و میتوان آن را به عنوان بخش اساسی از
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فرآیند تحلیلی در نظر گرفت که منجر به پاسخگویی به سؤاالت حسابرسی میشود .این موضوع از اهمیت
خاصی برخوردار است و موید این موضوع است که حسابرسان باید هدفگرا باشند و به صورت قاعدهمند با
اعمال مراقبت حرفهای و بیطرفانه انجام وظیفه نمایند.
گزارشگری
محتوای گزارش
 -74حسابرس�ان باید تالش کنند تا گزارش�ات حسابرس�ی را به گونهای تهیه نمایند که جامع،
متقاعدکننده ،به موقع و متناسب باشند و خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار نماید.

 -75گزارش برای اینکه جامع باش��د باید ش��امل کلیه اطالعات مورد نیاز برای دس��تیابی به هدف حسابرسی و
سؤاالت حسابرسی بوده و الزم است دارای جزئیات کافی به منظور درک موضوع و یافتهها و نتیجهگیریها باشد .
برای اینکه گزارش متقاعدکننده باش��د ،باید دارای س��اختار منطقی بوده و رابطهای روش��ن بین هدف حسابرسی،
معیارها ،یافتهها ،نتیجهگیریها و توصیهها فراهم آورد .کلیه نقطه نظرات نیز باید مد نظر قرار گیرند.
 -76در حسابرس��ی عملکرد ،حسابرس��ان یافتههای خود در خصوص صرفه اقتصادی و کارایی منابع تحصیل و
استفاده شده ،همراه با میزان اثربخشی که موید میزان تحقق اهداف است ،گزارش میکنند .گزارشات از نظر دامنه و
ماهیت ،تفاوتهای چشمگیری با هم دارند ،برای مثال میتوان به ارزیابی اینکه آیا منابع به شکلی مناسب بکارگرفته
شدهاند ،توضیح و تفسیر اثر سیاستها و برنامهها و پیشنهاد تغییرات با هدف پیشرفت و بهبود ،اشاره نمود.
 -77گزارش باید ش��امل اطالعاتی در خصوص هدف حسابرس��ی ،سؤاالت حسابرسی و پاسخهای آن سؤاالت،
موضوع ،معیارها ،روششناختی ،منابع دادهها ،هر گونه محدودیت در خصوص دادههای استفاده شده ،و یافتههای
حسابرسی باشد .گزارش باید به صورت روشن پاسخ سؤاالت حسابرسی را داده یا توضیح بدهد که چرا پاسخگویی
امکانپذیر نمیباش��د .یا اینکه ،حسابرس��ان باید نسبت به طراحی سؤاالت حسابرسی با هدف متناسبسازی آن با
شواهد کسب شده اقدام نمایند تا به موقعیتی برسند که سؤاالت قابل پاسخگویی باشند .یافتههای حسابرسی باید در
کانون توجه قرار گیرند ،و باید بین هدف حسابرسی ،سؤاالت حسابرسی ،یافتهها و نتیجهگیریها ارتباط وجود داشته
باش��د .گزارش باید توضیح بدهد که چرا و چگونه مشکالت اشارهشده در یافتهها بر عملکرد تأثیر سوء داشتهاند تا
بدین ترتیب دستگاههای مورد رسیدگی یا استفاده کنندگان گزارش را برای انجام اقدام اصالحی ترغیب نماید .به
تناسب موقعیت ،گزارش باید توصیههایی را برای بهبود عملکرد ارائه نماید.
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 -78گزارش باید حتیالمقدر و تا آنجایی که موضوع اجازه میدهد ش��فاف ،مختصر و مفید باش��د و جمالت آن
دارای ابهام نباشد .به طور کلی ،گزارش باید سازنده بوده ،به دانش بهتر کمک کرده و هر گونه بهبود مورد نیاز را
برجسته نماید.
توصیهها
  -79حسابرس�ان باید به دنبال ارائه پیش�نهادات س�ازنده ای باش�ند که بکارگی�ری آن به طور
چش�مگیری منجر به مرتفع نمودن نقاط ضعف یا مش�کالت شناس�ایی ش�ده در خالل حسابرسی
میشوند.

 -80توصیهها باید به خوبی شکل گرفته باشند و موجب ارزش افزوده گردند .توصیهها باید به علل مشکالت و یا
نقاط ضعف بپردازند .در عین حال باید به شکلی جملهبندی شوند که از بیان هر گونه بدیهیات یا وارونه نشان دادن
نتیجهگیریهای حسابرسی پرهیز نموده و نباید در حوزه مسئولیتهای مدیریت ورود کند .باید روشن باشد که چه
کسی و چه چیزی مخاطب هر یک از توصیههاست ،چه کسی مسئول انجام هر گونه اقدام بوده و توصیهها به چه
معنی هستند ،یعنی ،چگونه به عملکرد بهتر کمک مینمایند .توصیهها باید عملی بوده و مخاطب آنها کسانی باشند
که در اجرای آنها دارای مسئولیت و صالحیت هستند.
 -81توصیهها باید روشن و شفاف باشد و به شکلی منطقی و مستدل ارائه شود و الزم است با اهداف حسابرسی،
یافتهها و نتیجهگیریها مرتبط باشند .توصیهها همراه با متن کامل گزارش ،باید خواننده را متقاعد کنند که میتوانند
به طور چشمگیری عملیات و برنامههای دولت را از طریق روشهایی نظیر کاهش هزینهها و سادهسازی مدیریت،
افزایش کیفیت و حجم خدمات یا افزایش اثربخشی فعالیتها و منافع اجتماعی ،بهبود بخشند.
توزیع گزارش
 -82حسابرس�ان باید گزارشهای خود را مطابق با قوانین ،مقررات و رویههای دیوان محاسبات
کشور در اختیار مراجع ذیربط قرار دهند.

 -83حسابرس��ان باید در نظر داش��ته باش��ند که ارائه گزارشات حسابرس��ی به میزان زیادی میتواند اعتبار کار
حسابرسی را افزایش دهد.
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پیگیری
 -84حسابرسان باید یافتهها و توصیههای قبلی حسابرسی را عنداللزوم پیگیری نمایند .پیگیری
باید به شکلی مناسب گزارش شده تا بازخورد الزم به قانونگذار ارائه و همراه آن ،در صورت امکان،
الزم است نتیجهگیری و اثرات کلیه اقدامات اصالحی ارائه شود.

 -85پیگیری ،اشاره به بررسی اقدام اصالحی انجام شده بوسیله دستگاه مورد رسیدگی توسط حسابرس یا طرف
مس��ئول دیگر بر اساس نتایج گزارش حسابرسی دارد .پیگیری فعالیتی مستقل محسوب میشود که ارزش فرآیند
حسابرس��ی را با تقویت اثر حسابرسی و بسترس��ازی برای بهبود در کار حسابرسی آتی ،افزایش میدهد .پیگیری،
دستگاه مورد رسیدگی و سایر استفاده کنندگان گزارش را ترغیب مینماید تا موضوع را جدی بگیرند ،و آموزههای
مفیدی به همراه شاخصهای عملکردی برای حسابرسان فراهم میآورد .پیگیری محدود به اجرای توصیهها نبوده
بلکه بر روی این موضوع تمرکز دارد که آیا دس��تگاه مورد رس��یدگی به طور مناسب با مشکالت و مسائل برخورد
نموده است؟ و آیا پس از یک مدت زمان معقول اقدام به اصالح موقعیت مورد نظر نموده است؟
 -86به هنگام پیگیری گزارش حسابرسی ،حسابرس باید بر روی یافتهها و توصیههایی که هنوز در زمان پیگیری
مرتبط هستند تمرکز نموده و رویکردی بیطرفانه و مستقل اتخاذ نماید.
 -87نتایج پیگیری ممکن است به صورت مجزا یا در قالب یک گزارش تلفیقی ارائه شوند و ممکن است شامل
تجزیه و تحلیل گزارشات مختلف بوده که احتما ًال در یکسری از حوزههای گزارشگری ،موضوعات مشترکی را برجسته
مینمایند .پیگیری میتواند فهم بهتری از کارکرد حسابرسی عملکرد در ایجاد ارزش افزوده در یک دوره زمانی مشخص
یا حوزه موضوعی ایجاد نماید.

